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Fourteenth Sunday in Ordinary Time
July 4, 2021

WEEKEND MASESS
Saturday:
4:30 PM at Our Lady of Mount Carmel Church
Sunday:
7:30 AM; 8:30AM (Italian) 9:45 AM; 11:00 AM (Polish) & 12:30PM;
Our Lady of Mt. Carmel Church
WEEKDAY MASSES:
Our Lady of Mt. Carmel Church
Monday – Friday: 8:00 AM, (Polish) [except Thursday] & 9:30 AM (English)
Saturday: 8:00 AM (Polish) & 9:30 AM (English)
Tuesday 6:00 PM (English), Thursday 6:00 PM (Polish)
CONFESSIONS:
Our Lady of Mt. Carmel Church
Daily from Monday to Friday after morning Masses (by request) Saturday after 9:30AM Mass
PARISH OFFICE HOURS:
Monday, Wednesday and Thursday: 9:00 AM to 12:00 Noon; 1:00 PM to 4:00 PM
Tuesday: 9:00 AM to 12:00 Noon; 1:00PM to 6:00 PM
Friday: 9:00 AM to 12:00 Noon; 1:00PM to 3:00 PM

BAPTISMS:
Baptisms are held on Saturdays and Sundays
throughout the year.
Register by calling the rectory.

CHRZTY:
Chrzty odbywają się w soboty i niedziele.
Rejestracja wkancelarii parafialnej.

CONFESSION:
Daily from Monday to Friday after morning Masses
(by request) Saturday after 9:30AM Mass

SPOWIEDŹ :
Od poniedziałku do piątku po porannych
Mszach św. (na życzenie) w sobotę po porannej
Mszy Św. o godzinie 9:30

MARRIAGE:
Arrangement must be made with one of the priests at
least six months before the date of the wedding. Confirm desired date at the church before making other
arrangements. At least one of the engaged persons
(or their parents) must be a registered and active parishioner of St. John Paul II Parish. Weddings are not
scheduled on Sunday.

ŚLUBY:
Narzeczeni powinni zgłosić się do księdza na 6
miesięcyprzed datą planowanego ślubu.
Prosimy potwierdzić datę w kościele przed podjęciem innych ustaleń. Przynajmniej jedno z narzeczonych (lub ich rodzice) musi być
zarejestrowanym i aktywnym parafianinem św Jana Pawła II.
Śluby nie odbywają się w niedzielę.

ANOINTING OF THE SICK:
Please call the Rectory.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA
CHORYCH:
Prosimy zadzwonić do kancelarii parafialnej.

RITE OF CHRISTIAN INITIATION FOR
ADULTS
(RCIA) The RCIA is the process the Church uses to
form and inform those who want to “inquire” about
the Catholic faith. This process is for those who have
never been baptized, baptized adults needing Confirmation and Holy Eucharist, and those of other faiths
who feel called to become Catholic. For more information please call the Parish Office @ 201-339-2070
SPONSOR CERTIFICATE AND LETTER OF
GOOD STANDING

The purpose of a sponsor certificate is for the
individual (sponsor) to aid the candidate in leading a
Christian life in a manner that faithfully fulfills the
obligations of Catholic faith. To do this, the individual
must be living the Catholic faith. The certificate is a
sworn statement that attest you are actively attending
mass, practice the catholic faith, and have received
Baptism, First Communion and Confirmation. Therefore,
if you are not a registered parishioner of this this parish,
you will not be able to be a sponsor. If you wish
to become a parishioner, then you must register and wait
a three-month period before we give you the certificate.
Completing the Sacraments in this parish does not
qualify you to receive a sponsor certificate.

1. Wszelkie zaświadczenia stwierdzające że dana
osoba jest wierząca i praktykująca a tym samym,
że może być Rodzicem Chrzestnym, Świadkiem do
Sakramentu Bierzmowania
(oraz inne zaświadczenia) będą wydawane
w kancelarii parafialnej po trzech miesiącach
przynależenia do wspólnoty parafialnej
i wywiązaniu się z powziętych zobowiązań wobec
parafii.

*************

2. Wszyscy katolicy z naszej parafii, mają
obowiązek uczestniczenia w niedzielnych
i świątecznych Mszach św. oraz wspierania swojej
parafii poprzez składanie ofiar na kościół.
Status parafianina/parafianki Parafii Jana Pawla II
otrzymuje osoba, która ma ukończony 21 rok życia
i niezależnie od tego, czy zamieszkuje z rodzicami
czy też samotnie, podlega zobowiązaniom
wynikającym z przynależności do rodziny
parafialnej.

UPDATE YOUR CONTACT INFORMATION
Call the rectory to update your contact information such
as address, apt/fl., phone and email to prevent mailing
errors or not receiving your envelopes. Thank you.

3. Rodziny, które zmieniły adres zamieszkania,
proszone są o poinformowanie kancelarii parafialnej,
w celu aktualizacji danych adresowych.

SATURDAY, July 3, 2021
4:30 PM ++ Joseph and Louise Kotula

SUNDAY, July 11, 2021
7:30 AM + Zofia Mowczan (Dzieci i Rodzina )
8:30 AM + Teresa Capogna (Immacolata Ciraco)
9:45 AM + Ethel Skowronski (Daughter Barbara)
11:00 AM + + Stefania and Czeslaw Słowikowski
(Słowikowscy)
12:30 PM + Chester J. Mikolajczyk
(Daughter Mary Ann)

( Florence and Ed Dobies)

SUNDAY, July 4, 2021
7:30 AM + Frank Amato (Rachael Della Rosa)
8:30 AM + Vito Ciraco (Wife and Children )
9:45 AM + Vincent Suckiel (Wife Pat)
11:00 AM + Jan Miroslaw Balukiewicz (Rodzina)
12:30 PM + Wladyslaw Figel
(Children with families)
MONDAY, July 5, 2021
No 8:00 AM Mass
9:30 AM Health and Blessings for the Mitortondo
Family
TUESDAY, July 6, 2021
8:00 AM + Nancy C. Christopher
(Jane Wojslawowicz)
9:30 AM + Joseph G. Susek (Family)
6:00 PM + Margaret M. Knoop
( Daughter Audrey)
WEDNESDAY, July 7, 2021
8:00 AM + Winnie Mikelski
( Charles and Gloria)
9:30 AM + Raymond Juncewicz
(Aunt Terry Rogozenski)
THURSDAY, July 8, 2021
9:30 AM + Richard Sucato
( Nunzio Caponga and Family)
6:00 PM ++ Adolf and Daniela Kawa
(Dzieci)
FRIDAY, July 9, 2021
8:00 AM + Ks. Jacek Wawrzyniak, SDS
(Andrew Merkovsky)
9:30 AM + Freddie Bottino
(Toni and Family)
SATURDAY, July 3, 2021
8:00 AM + Robert Sepczynski (Family)
9:30 AM + Clementina Spinelli
( Antonio & Elizabetta Destito)
4:30 PM 50.Wedding Anniversary and blessing for
Elaine and Robert Petsu
(Family)

Spiritual Offering
July 4th-10th, 2021
SACRED HEART CANDLE
Special Blessings
O.L.OF CZESTOCHOWA CANDLE
+ Maria Stefanska
(Loving son, wife & grandchildren)
ST. ANTHONY CANDLE
Special Blessings for Anthony and Dominika
(Mom and Dad)
ST. JOSEPH CANDLE
+ Vincent Suckiel
(Wife Pat )
O.L.OF THE ASSUMPTION CANDLE
Nicola Giovannina Ciraco
(Daughter– in– Law Immacolatta)

June 27, 2021

Saturday - Sunday, July 3-4, 2021:
Maintenance Collection
Monday, July 5, 2021 :
Independence Day: Office Closed
Wednesday, July 7, 2021
Eucharistic Adoration After 9:30 AM Mass to 5:00 PM
Saturday - Sunday July 10-11, 2021:
Retired Priest Collection

*************
- PAST WEEK We welcome into the Church through the
Sacrament of Baptism:
Sarah Katherine Diakonow
Daughter of Pawel and Joanna

Regular:
$6,460.00
Second Collection:
$3,667.00
(Peter’s Pence & O.L.Of Mt. Carmel)

——————————————————————

Total:

$10,127.00

We thank all our parishioners for their
generous support of our parish! Bóg Zapłać!
Grazie mille!
A special Thank you to those who
faithfully send in their envelopes each week
through the mail.
GOD’S PLAN FOR GIVING
Our parish church is totally dependent upon your financial support and generosity. Without your
generosity we as a parish church could not
function. Unfortunately, it takes money and we must pay
the bills like any other household. The only difference is
that we are much, much bigger.
Please be generous with God’s given treasure
in supporting your parish church. Please consider tithing
(5% of your income) if you have not done so in the past.
The Good Lord rewards you for your
generosity and sacrifice.

Monday, July 5

ARCHDIOCESE OF NEWARK LAUNCHES UNPRECEDENTED FUNDRAISING EFFORT IN SUPPORT OF COMMUNITY PARISHES
During Pandemic, Cardinal Tobin Encourages
Parishioners to Aid Local Churches and Ministries
Cardinal Joseph W. Tobin, C.Ss.R, Archbishop
of Newark, has announced an unprecedented
fundraising initiative specifically aimed
at supporting continued outreach and archdiocesan parish communities during the coronavirus
(COVID-19) pandemic.
The effort, coordinated with GoFundMe, a global online
fundraising platform, will enable parishioners to provide
direct support to local churches throughout this challenging time. A dedicated website,
at www.rcan.org/parishsupport, has been
established for this program.

Genesis 28:10– 22a, Psalm 91:2b
Gospel: Matthew 9:18-26
Tuesday, July 6
Genesis: 32:23-33, Psalm 17:15a
Gospel : Matthew 9:32-38
Wednesday, July 7
Genesis 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a , Psalm 33:22
Gospel : Matthew 1:1-7
Thursday, July 8
Genesis 44:18-21, 23b-29; 45:1-5, Psalm 105:5a
Gospel : Matthew 10:7-15
Friday, July 9
Genesis 46:1-7, 28-30, Psalm 37:39a
Gospel : Matthew 10:7-15
74Saturday, July 10
Genesis 49:28--9-32; 50:15-26a, Psalm 69:33
Gospel : Matthew 10:24-33

Your gift to Annual Appeal support important
programs and ministries which ensure that our faith
is passed on to future generations.
Forming Future Priests & Supporting Retired
Clergy, Caring for the Poor and Vulnerable
Proclaiming the Gospel Passing on the Faith.
Our parish goal for this year is $44,226.00
In order to reach our goal the minimum offering
is $40 per family, however, please consider
making a bigger donation.
Your generosity, as always, is appreciated!
BISHOP VISITATION
We invite all parishioners, friends and neighbors to a
special Mass celebrated by His Excellency Bishop
Gregory Studerus
on Monday, July 12, 2021 at 9:30 AM.
Please come to welcome the Bishop and show our
devotion to our parish.
This will be a special blessings to all.
*******
Zapraszamy wszystkich parafian, rodziny
i przyjaciół do licznego udziału w specjalnej
Mszy św., która zostanie odprawione
w poniedziałek 12 lipca o godzinie 9:30 am
przez biskupa Gregory Studerus.
Swoim uczestnictwem okażmy wierność
Kościołowi Chrystusowemu, Jego Pasterzom
oraz szacunek względem naszej parafii.

We would like to thank San Vito Martire
Society for the donation of $231 to St.
John Paul II Parish.

Wtorek, 6 lipca Wspomnienie obowiązkowe
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Była najstarszą z dziewięciorga dzieci Antoniego Augusta Ledóchowskiego (1823-1885), rotmistrza huzarów i szambelana cesarskiego. Urodziła się i wychowała się w Austrii, w 1883 przeniosła się wraz z rodziną do Galicji, gdzie jej ojciec kupił majątek w Lipnicy
Murowanej. W latach 1885-1889 była damą dworu
toskańskiego w Salzburgu, który opuściła. W 1888
prymas Afryki, kardynał Karol Lavigerie (1825-1892)
ogłosił krucjatę przeciw niewolnictwu w Afryce apelując o zaangażowanie się w nią m.in. do kobiet katoliczek. Pod jego wpływem Maria napisała dramat misyjny p.t. "Zaida murzynka", a także wstąpiła do Stowarzyszenia Antyniewolniczego. W 1892 spotkała się
osobiście z kardynałem i z czasem całkowicie poświęciła się służbie misjom afrykańskim oraz sprawie walki z niewolnictwem Murzynów.
Działalność bł. Marii Teresy Ledóchowskiej polegała
przede wszystkim na niesieniu pomocy misjom, intensywnej pracy publicystycznej i odczytowej oraz budzeniu powołań misyjnych w krajach europejskich.
Od 1889 zaczęła publikować szereg artykułów w jednym z katolickich, wiedeńskich czasopism na temat
misji afrykańskich oraz o ruchu antyniewolniczym.
Później zajmowała się dodatkiem do tej gazety poświęconemu tej tematyce, a od 1890 w Salzburgu wydawała i redagowała pismo misyjne "Echo Afryki",
które było wydawane w 9. językach. Pismo to doczekało się również edycji dla dzieci pod tytułem
"Murzynek".
Zimą 1893 wraz z jezuitami napisała statuty Sodalicji
św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich, którą założyła w kwietniu 1894 roku uzyskując na prywatnej
audiencji zgodę od papieża Leona XIII. Organizację
przekształcono następnie w zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera (patronem zgromadzenia
jest hiszpański jezuita, misjonarz i apostoł niewolników z XVII wieku).
W 1899 wraz z panną d'Ernst uczestniczyła w kongresie antyniewolniczym w Paryżu. W 1900 zorganizowała w Wiedniu podobny kongres, na który zaprosiła
wielu biskupów misyjnych oraz misjonarzy.
Zasługi bł. Marii Teresy Ledóchowskiej na polu misji
i walki z niewolnictwem zjednały jej miano „Matki
Afryki” (chociaż nigdy Afryki nie odwiedziła). 19
października 1975 r. Papież Paweł VI zaliczył ją w
poczet błogosławionych, a na prośbę biskupów polskich ogłosił 20 stycznia 1976 roku patronką dzieła
współpracy misyjnej w Polsce. Maria Teresa zmarła w
Domu Generalnym swojego zgromadzenia, w obecności swoich duchowych córek. 10 lipca złożono jej ciało na głównym cmentarzu rzymskim przy Bazylice
Św. Wawrzyńca. Od 1934 jej ciało znajduje się w domu generalnym Sodalicji.

Reflections for the week
Jesus Christ, our Lord and Savior, sent his disciples throughout the world to be his ambassadors and prepare
the way for his coming. He is doing exactly the same today. He uses us, inviting us to this mission to reach all
those who do not know him yet, either forgot about him or consciously and voluntary distanced
themselves from him. We must also always remember that it is not us who are disciples of Jesus themselves.
He calls us and sends us himself. He gives us his grace so that we can proclaim the Good News everywhere
he sends us. Therefore, the mission in which we participate is not our personal mission, but the mission
of Jesus. We are only sent in His name. It is our testimony of life to bring others to God. Among those
seventy‐two who are sent, there is a place for each of us. It only depends on us whether and how we accept
the instructions that Jesus gives us. In this way and mission, the reference point for us should always be the
cross of our Lord. The world is changing, but the cross stands still and speaks in silence. That's why we
should often repeat the words of St. Paul: "But may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ,
through which the world has been crucified to me, and I to the world." It is through the cross that one goes to
the Resurrection. There is simply no other way.
Let us think today how strong is my awareness that I am sent by Jesus to preach His Gospel? How do I testify
to my life that I belong to Jesus? What is the role of the cross in my life and home?

Refleksja na tydzień
Jezus Chrystus nasz Pan i Zbawiciel posłał swoich uczniów na cały świat, aby byli jego ambasadorami
i przygotowali drogę na jego przyjście. Dokładnie tego samego dokonuje On dzisiaj. Posługuje się nami,
zapraszając nas do tej misji aby dotrzeć do tych wszystkich, którzy go jeszcze nie znają albo zapomnieli
o Nim lub się od Niego świadomie i dobrowolnie oddalili. Musimy też zawsze pamiętać, że to nie my sami
czynimi siebie uczniami Jezusa. To On sam nas powołuje i sam posyła. Udziela nam swojej łaski, żebyśmy
mogli głosić Dobrą Nowinę wszędzie tam gdzie nas pośle. Misja w której mamy udział nie jest zatem naszą
osobistą misją, ale misją Jezusa. My jesteśmy jedynie posłani w Jego imieniu. To właśnie nasze świ‐ adectwo
życia ma doprowadzić innych do Boga. Wśród tych siedemdziesięciu dwóch posłanych jest miejsce dla
każdego z nas. To od nas tylko zależy, czy i jak przyjmujemy wskazówki, których Jezus nam udziela.
W tej drodze i misji punktem odniesienia powinien być dla nas zawsze krzyż naszego Pana.
Świat się bowiem zmienia, ale krzyż stoi w miejscu i przemawia w milczeniu. Dlatego za św. Pawłem
powtar‐ zajmy sobie często: “co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.” To właśnie przez krzyż idzie się do Zmartwychwstania.
Innej drogi po prostu nie ma.
Pomyślmy dzisiaj, jak silna jest we mnie świadomość tego, że jestem posłany przez Jezusa, aby głosić Jego
Ewangelię? W jaki sposób świadczę moim życiem o tym, że należę do Jezusa? Jaką rolę w moim życiu
i domu odgrywa krzyż?

