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Weekdays:
Tuesday, Wednesday,
Thursday & Saturday
9:00 AM - English
Friday
7:00 PM - Polish
Saturday:
6:00 PM - Polish
Sunday
8:30 AM - Polish
10:00 AM - English
11:30 AM - Polish
Holy Days Schedule - Świȩta:
9:00 AM - English
7:00 PM – Polish
Office Hours - Kancelaria Parafialna:

Secretary - Sekretarka: Monika Tutka
Monday: closed - nieczynne
Tuesday: 9:00 AM - 3:00 PM
Wednesday: 9:00 AM - 3:00 PM
Thursday: closed - nieczynne
Friday: 9:00 AM - 3:00 PM
Saturday: closed - nieczynne
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Mariusz Tutka
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Alicja Kenig- Stola
tel:718-689-4720
Polish School - Polska Szkoła:
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Dorota Zaniewska
tel: 347-302-1595
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Confessions- Spowiedź:
Friday - Piątek
6:00 PM - 7:00 PM
Sacrament of Baptisms - Chrzest Św.:

First Sunday of month 11:30 AM
Pierwsza niedziela miesiąca 11:30 AM
Weddings – Śluby:
By appointment 6 months before;
Zgłoszenie 6 miesięcy przed ślubem.

Saturday / Sobota
9:00 A.M.

AUGUST 14, 2022
TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY
TIME
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Saturday / Sobota
6:00 P.M. Ś.P. Stanisław Fiertek.
Sunday / Niedziela
8:30 A.M. Ś.P. Katarzyna i Jan Dziduch oraz
Ludwik Pietryka od wnuczki z
rodziną.
10:00 A.M. L.M. Ellen Kamienowski from
Joseph Piciocco.
11:30 A.M. O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Natali i Romana Zarytowskich w
pierwszą rocznicę ślubu.
AUGUST 15, 2022

Monday / Poniedziałek
9:00 A.M. In Thanksgiving for the U.S. Supreme
Court decision to overturn Roe V.
Wade 99.
7:00 P.M. Ś.P. Bronisław Nizio od córki z
rodziną.
Tuesday/ Wtorek
9:00 A.M. L.M. George & Marian Kamienowski.
Wednesday / Środa
9:00 A.M. Thanksgiving Joseph & Elaine
Wojtowicz & Family.
Thursday / Czwartek
9:00 A.M.
Friday / Piątek
7:00 P.M.

AUGUST 21, 2022
TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY
TIME
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Saturday / Sobota
6:00 P.M. Ś.P. Tadeusz Piszczek.
Sunday / Niedziela
8:30 A.M. Ś.P. Wiesław Kalinowski, Teresa
Wasilewska i Czesław Guziejko.
10:00 A.M. L.M. Ellen Kamienowski from
Zagajeski Family.
11:30 A.M. O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Anny, Alicji, Katarzyny i
Karoliny od mamay
AUGUST 14, 2022
TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY
TIME
Jesus endured the cross,
despising its shame,
and has taken his seat
at the right of the throne of God.
— Hebrews 12:2
Twentieth Sunday in Ordinary Time
O God, who have prepared for those who love
you
good things which no eye can see,
fill our hearts, we pray, with the warmth of your
love,
so that, loving you in all things and above all
things,
we may attain your promises,
which surpass every human desire.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit,
God, for ever and ever.
First Reading — They took Jeremiah and
threw him into the cistern (Jeremiah 38:4-6, 810).
Psalm — Lord, come to my aid! (Psalm 40).
Second Reading — Let us keep our eyes fixed

on Jesus, the leader and perfecter of faith
(Hebrews 12:1-4).
Gospel — I have come to set the earth on fire,
and how I wish it were already blazing (Luke
12:49-53).
PROPHETS
We reflect upon the voice of the prophet
in this Sunday’s readings. We hear of the
suffering and the rescue of Jeremiah. We hear
how Jesus anticipates his suffering and death. As
with Jeremiah and Jesus, the prophets were sent
by God to the leaders and people of Israel. A
prophet is one who speaks truth to the powerful,
exposing their darker hidden motives and
injustices. The prophet presents a way forward
that aligns with God’s purposes. A prophet can
force people away from a comfortable neutrality
or indifference. The prophet creates an urgency
to make a choice: Are we content with the status
quo, or are we to change our ways and pursue a
new and better path? Today, we may also ask,
how do we identify and respond to prophets of
our time? How might we provide a prophetic
voice in our Church and in our world?

Tomorrow is the Solemnity of the
Assumption. Mary stands with the “great cloud
of witnesses” described in Hebrews: those who
kept their eyes firmly fixed on Jesus. We may not
be thinking of Mary when we hear Jesus’ harsh
words in today’s Gospel, but when she said “yes”
to Gabriel, it carried the risk of the rejection and
division that Jesus describes. As the early
Christians surely knew, to hold Jesus as the sole
leader and perfecter of faith meant that you
would likely find yourself divided from those in
your household who held other beliefs. This
occurrence is not unknown in our own time and

place, and many of us surely know a household
divided on the issue of religion, even if the
divisions are occurring solely through
indifference. A life of faith lived to the full will
likely eventually call on us to separate ourselves
somehow, keeping our gaze firmly on Jesus, so
we will also one day join the great cloud of
witnesses.
FIRE IN THE MUD
Prophets have been described as being on
fire with God’s message. Today, that fire in
Jeremiah has to keep burning in the bottom of a
muddy cistern. The rulers of his own people
(including Judah’s king, Zedekiah) have placed
him there for speaking an unpopular, if truthful,
message to them. His own leave him there, mired
in the mud, to starve and die. It takes a foreigner,
an outsider, to convince Judah’s king that
Jeremiah ought to be rescued, his life spared to
continue as God’s prophet. As so often happens
in the lives of the prophets, the help and saving
power of God are shown through unexpected
people in unexpected ways. We can often find
ourselves mired in mud of one sort or another.
Do we truly have the fire of God’s message in us,
so that we can look for our rescue from places
we might not expect?
SPIRIT FIRE IN THE SUMMER
A generation or two ago, these Summer
Sundays in Ordinary Time would have been
known as Sundays “of Pentecost.” That naming
convention helped recall that the Spirit’s
Pentecost fire was carrying us through all the
Sundays until the end of the liturgical year.
Though we may no longer use that name for
these Sundays, the underlying reality is the same.
The fire that Jesus speaks about today is the
blaze of the Spirit. The fire he spoke about when
he told his followers they were light for the
world was the flame of the Spirit lighting the
lamp of discipleship. It takes courageous
disciples to allow the blazing fire of which Jesus
speaks into their lives, to allow its light, warmth,
and even cleansing to work in them and through
them. Though we may not want to think about
the heat of the Spirit’s fire on a summer Sunday,
that Spirit is always with us, burning within.

14 SIERPNIA 2022
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.
(Por. J 6, 63c. 68c)
Pierwsze czytanie (Jr 38, 4-6. 8-10) Bóg czuwa
nad Jeremiaszem.
Psalm (Ps 40 (39) Panie, mój Boże, pośpiesz
mi z pomocą.
Drugie czytanie (Hbr 12, 1-4) Wytrwanie w
wierze.
Ewangelia (Łk 12, 49-53) Ewangelia powodem
rozłamu.
Jezus przyszedł rzucić ogień Ducha
Świętego na ziemię i rzucił go w dniu
Pięćdziesiątnicy. Nie przyszedł dać ziemi pokój,
lecz rozłam. Kto uwierzy w Niego i przyjmie
Jego Ducha, ten należy do Niego. Kto zaś nie ma
Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy.
Wierzący nie ma wspólnoty z niewierzącym.

OGIEŃ EWANGELICZNEGO
RADYKALIZMU
Jeśli ktoś uważa chrześcijaństwo za
bezbarwny, ugrzeczniony i niewymagający
system konwenansów i uprzejmości, to Jezus
właśnie wyprowadza nas z błędu
W celowo prowokacyjny i szokujący
sposób burzy fałszywe wyobrażenia o Ewangelii.
A takich fałszywych wyobrażeń i mitów nie
brakuje, i trwają one, niestety, do dzisiaj, a może
nawet jest ich coraz więcej. Jednym z nich jest

mit pacyfizmu. Nie jest to wcale jakaś niewinna
idea powszechnej zgody i miłości bliźniego, lecz
dobrze zorganizowana ideologia, mająca na celu
spacyfikowanie chrześcijan. Spacyfikowanie,
czyli uczynienie ich, a raczej nas, niegroźnymi
idealistami, znudzonymi sobą i swoimi
poglądami. Ów pacyfizm z całą premedytacją
buduje przekonanie, że chrześcijanie powinni się
ze wszystkimi zgadzać, wszystkim ustępować,
wszystkiemu przytakiwać i w ogóle przepraszać
za to, że żyją. A wszystko w imię rzekomej
miłości bliźniego i budowania pokoju. W
rzeczywistości zaś - dla świętego spokoju świata.
Chrześcijaństwo w takim wydaniu miałoby się
stać faktycznym opium dla ludu, bez żadnego
realnego wpływu na życie i zbawienie.
Niestety, proces takiej pacyfikacji
chrześcijaństwa można już zaobserwować.
Wszędzie tam, gdzie zdołano wmówić ludziom,
że religia to tylko czysto prywatna sprawa; że
każdy ma prawo do swojej osobistej prawdy, bo
żadnej obiektywnej prawdy ani absolutnych
wartości nie ma; że wolność sumienia oznacza,
że wszystko wolno... Tak, takie chrześcijaństwo
spokojnie mogłoby wejść na rynek
współczesnych ideologii i konkursów audiotele przegrałoby nawet z bajkami o krasnoludkach.
A Chrystus mówi o ogniu, o krwi, o
rozłamach i zażartej walce o prawdę. Ogień
parzy, podpala i budzi respekt: wystarczy nikły
płomyk zapałki, by wzniecić pożar. Ewangelia
jest czymś bardzo serio, a nie baśnią fantasy,
piątego wymaga radykalizmu i odwagi, a nie
wstydu. Więź z Bogiem powinna być dla nas
ważniejsza i silniejsza niż więzy krwi. Pokój,
zgoda i międzyludzka solidarność mają sens
tylko wtedy, jeśli są budowane w oparciu o
prawdę. I właśnie tej prawdzie mamy dawać
świadectwo.
Zobaczmy, o ile błahych drobnostek
potrafimy się nieraz wykłócać w rodzinach czy z
sąsiadami. Złe emocje rozpalają nas do
czerwoności, spory i urazy trwają całymi latami,
jesteśmy gotowi nie ustąpić nawet na milimetr i
walczyć o swoje racje, gdy chodzi o jakieś
głupstwa. Natomiast tam, gdzie chodzi o prawdę,
o fundamentalne zasady, o godność ludzkiego
życia, o wiarę i zbawienie, jak trudno nam
niekiedy otworzyć usta albo raczej: wolimy

ustąpić, by nie psuć miłej atmosfery i nie narazić
się na wstyd, a już nie daj Boże, na oskarżenia o
katolicki fundamentalizm.
15 SIERPNIA
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY

Szczęśliwi na tej ziemi są tylko ci, którzy
słuchają Słowa Bożego i według niego postępują.
Słowo Boże pouczyło nas, że Chrystus zniszczył
śmierć i wstał z martwych, aby dać nam nowe
życie. Kto zaufa Chrystusowi, zmartwychwstanie
do życia wiecznego. W Nim jesteśmy bez winy,
pod łaską, w mocy Ducha Świętego.
Ewangelia dzisiejszej uroczystości kieruje
nasz wzrok na początek drogi Najświętszej
M a r y i P a n n y. C h o c i a ż b o w i e m
przyzwyczailiśmy się do apokryficznych
opowieści o narodzinach i dzieciństwie Maryi, to
w rzeczywistości pojawia się Ona w Biblii po raz
pierwszy dopiero w scenie Zwiastowania. Słowa,
wypowiedziane tam przez Archanioła Gabriela o
tym, że krewna Jej, Elżbieta, poczęła w starości
dziecko, stały się dla Maryi jakby zadaniem.
Biblia mówi, że wybrała się Ona do Elżbiety „z
pośpiechem”. Okazało się, że pośpiech ten był ze
wszech miar uzasadniony, bo właśnie z ust
Elżbiety Maryja usłyszała ważne słowa, jakby
potwierdzające ważność tego wszystkiego, co
właśnie zaczęło się dokonywać. Elżbieta mówi:
„A skądże mi to, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie?” (w. 43). Słowa Elżbiety
wywołują w Maryi wybuch entuzjazmu.
Wyśpiewuje Ona swój hymn uwielbienia:
„Wielbi dusza moja Pana!”. Niekiedy być może
nie zdajemy sobie sprawy, że poczęcie Syna
Bożego mogło być dla Maryi przyczyną wielu
cierpień. Ewangelista Mateusz opowiada, jak

Józef chciał zerwać zaręczyny ze swoją
narzeczoną. Ale spotkanie z bezpłodną, a
przecież ciężarną Elżbietą, reakcja świętego Jana
Chrzciciela, będącego jeszcze w łonie matki i
słowa Elżbiety – wszystko to sprawiło, że
Maryja poczuła się rzeczywiście w centrum
Bożych wydarzeń. Zrozumiała, że nie będzie
upokorzona, odrzucona, bo znajduje się w rękach
Bożych. W profetycznym porywie mówi: „Oto
bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie
pokolenia” (w. 48). Jej proroctwo spełnia się na
przestrzeni dziejów. A my jesteśmy kolejnym
pokoleniem, które pokazuje jego prawdziwość.

ŚWIĘCENIE ZIÓŁ – ZWYCZAJ STARY I
CIĄGLE ŻYWY
Przypadająca 15 sierpnia uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże
się nierozłącznie ze święceniem ziół, toteż w
pobożności ludowej nosi ona nazwę święta
Matki Boskiej Zielnej lub Korzennej.
W kościołach święci się wówczas zioła,
kwiaty i snopy dożynkowe. W sanktuariach
maryjnych gromadzą się wielkie rzesze
pielgrzymów.
Zwyczaj obchodzenia tego święta sięga V
wieku i jest rozpowszechniony w całym
chrześcijaństwie. Jednocześnie należy zaznaczyć,
że Nowy Testament nigdzie nie wspomina o
ostatnich dniach życia, śmierci i o
Wniebowzięciu Matki Bożej. Nie ma Jej grobu
ani Jej relikwii.
W Kościele katolickim tajemnicę wzięcia
Maryi do nieba z ciałem i duszą ogłosił jako
dogmat wiary 1 listopada 1950 r. Pius XII.
Uroczystość tę obchodzi zarówno Kościół
katolicki na Zachodzie, jak i chrześcijaństwo

wschodnie, w którym nosi ona nazwę Zaśnięcia
Matki Bożej.
Święcenie ziół ma podkreślać, że człowiekowi
potrzebna jest ozdrowieńcza moc natury.
Człowiek powinien być doskonały, zbawiony i
zdrowy, czego uosobieniem jest Maryja. Według
starej tradycji, w bukiet do poświęcenia w tym
dniu wiązano siedem lub 77 różnych ziół i zbóż,
później także kwiatów. Siódemka już w Starym
Testamencie jest symbolem doskonałości. Tych
siedem ziół to rumianek, mięta, melisa, bazylia,
rozmaryn, lubczyk i nasturcja.
Zwyczaj święcenia ziół sięga jeszcze
czasów pogańskich. Wiele z wymienionych
powyżej i podobnych ziół składali na ołtarzach
ofiarnych Germanie. W okolicach sierpnia
(według obecnej rachuby czasu) mieli oni dni
postu przed wielkim świętem żniw. Wiele do dziś
stosowanych ziół odgrywało też ważną rolę w
medycynie Egipcjan, Rzymian i Greków. Nasi
pogańscy przodkowie wiedzieli, że rośliny te
mogły dać ludziom zdrowie, spokój i dobre
samopoczucie. Również czarownicy używali
ziół, by dzięki nim zaklinać złe duchy i demony.
Wiedza o roślinach miała też duże znaczenie dla
osób nawróconych na chrześcijaństwo. W czasie
różnych uroczystości dawali oni zioła do
poświęcenia, dziękując Bogu za dar natury. Od
czasu, gdy Karol Wielki (742-814 r.) kazał
zakładać wzorcowe ogrody zielne, mnisi i
zakonnice zakładali je również masowo przy
swoich klasztorach.
Dominikanin św. Albert Wielki z Kolonii
ok. 1230 r. znał już ok. 200 ziół leczniczych.
Odkrywana dziś na nowo św. Hildegarda z
Bingen (1098-1179) znała wiele sposobów na
„leczenie ciała i duszy” i np. przepisywała
dziewannę jako środek "na słabe i smutne serce".
A wnuczka królowej Bony – Anna Wazówna
była autorką pierwszego w Polsce zielnika. W
swoich ogrodach, m.in. w Golubiu-Dobrzyniu,
przez wiele lat uprawiała liczne rośliny
lecznicze. Z ziół sporządzała lekarstwa i leczyła
nimi mieszkańców zamku oraz okoliczną
ludność. Mało kto pamięta, że to ona właśnie
sprowadziła do Polski tytoń, którego wtedy się
jeszcze nie paliło.
W Polsce ta uroczystość maryjna wiązała
się z zakończeniem zbioru plonów, toteż

mówiono, że „na Wniebowzięcie zakończone
żęcie”. Stało się więc zwyczajem święcenie
plonów, przede wszystkim tego, co rosło na
własnych polach i w przydomowych ogródkach.
Owa „dożynkowa wiązanka” musiała zawierać
pokruszone kłosy pszenicy, żyta, jęczmienia i
owsa – tzw. próżankę. Obowiązkowe były też len
i groch, bób i marchew z natką, gałązka z
gruszką lub jabłko, makówka i orzechy. Ale
razem z „wiązanką” święciło się także różne
zioła lecznicze.
Kwiaty, zioła i zboża święci się w
kościołach przy różnych okazjach w roku, ale
najbardziej popularna jest Matka Boska Zielna –
15 sierpnia. Nie tylko dlatego, że w tym czasie
kwitną prawie wszystkie zioła, lecz także przez
nawiązanie do samego święta maryjnego. Już
wczesne chrześcijaństwo znało legendę o tym, że
Syn Boży wziął swoją Matkę do nieba, a
apostołowie, otworzywszy Jej grób, znaleźli w
nim tylko róże.
Już wówczas Maryję nazywano Patronką
plonów, a pora sierpniowa była uważana za
błogosławiony czas żniw. Tradycja ludowa
nadaje duże znaczenie nie tylko uroczystości Jej
Wniebowzięcia. Okres 30 dni od 15 sierpnia
bywał nazywany „kobiecą trzydziestką”. Według
ludowej tradycji, ale potwierdza to także nauka,
dokładnie w tym czasie zioła kwitną najpiękniej,
mają intensywny zapach i największą moc.
Dlatego właśnie w tych dniach należy zbierać
zioła, których – wiedząc o ich leczniczym
działaniu – będziemy używali w zimie.

OGŁOSZENIA DROBNE
1. Polskie delikatesy - Polish-European American
Deli M.E Inc - ZAPRASZAJĄ -1214 Forest Ave,
Staten Island, NY 10310 - kontakt (347) 861-7181.
2. Domowe obiady oraz polskie dania na miejscu i na
wynos, a także catering na wszystkie imprezy i święta
oferuje LUK & BART - 2960 Richmond Terrace,
Staten Island. Kontakt: 718-510-2932,
www.lbpierogi.com
3. Domowe wypieki ciast oraz tortów. Kontakt – Jola
347-385-2979.
4. FIDELIS CARE – ubezpieczenia zdrowotne,
przeznaczone dla dzieci i dorosłych w każdym wieku.
Kontakt - Agnieszka Rola 347-738-2569,
5. MEDICARE 65 & up – program dla seniorów Halina 718-926-5180.

Usługi projektowania w zakresie:
Usług inżynierskich.
Nowe budynki, dobudowy, przebudowy.
Zatwierdzanie aplikacji w NYC Department of
Buildings.
Legalizacja zmian związanych z otrzymanymi.
Violations.
Inspekcje asbestowe, inspekcje inżynierskie.
Jesteśmy firmą, która zapewni pomoc w sprawach
związanych w zakresie architektury.
Mówimy po Polsku:
KONTAKT Karolina Sadelski – 718-667-8500
e-mail: ksadelski@permanentengineering.com

THE CARDINAL’S ANNUAL STEWARDSHIP
APPEAL 2022
Goal: $13,000.00
Pledge $10,168
Paid: $9,543
Participation: 79 families
Thank you for the continued sacrifice

VIGIL CANDLES BEFORE THE TABERNACLE
THE MOST BLESSED SACRAMENT.
August 14 – August 21, 2022
Joseph Piciocco: Living & deceased members of the:
Piciocco, Tucciarelli, Mastropaolo & Levato Families.
J. Coogan:
1. In memory of the deceased members of the
Kamienowski, Zagajewski, Urgo, Thompson
Families.
2. Good health for our Family.
J. Ostrowski:
1. L.M. Daniel & Emily Ostrowski.
2. Living and deceased members of the Ostrowski,
Perkowski & Raducha Families.
3. For good health for sisters Catherina.
4. L.M. Angela & Philip.
Ascher Family :
1. L.M. Teresa & Anthony Romanik.
2. L.M. Josephine, Marianna & John Prazych.
John Rogicki: L.M. Teresa Ascher & Teresa Romanik.
Helene Hartmann-Pulaski:
1. L.M. Pulaski Family.
2. L.M. Smieya Family.
3. L.M. Margaret Etter.
Rita & Bill Kreamer:
1. L.M. Diana & Louis Mrozinski.
2. Special Intention.
Barbara Siuzdak: In Thanksgiving.
Elissa McDonald:
1. L.M. Theresa DiResta.
2. L.M. Michael Aimesbury.
3. Good Health – Gary Aimesbury.
4. Good Health - Felicia Krause.
5. Success & recover from surgery for Maria
McDonald
6. L.M. Barbara Olsen.
7. l.M. Helena Ostrowski.
Veronica Althea Modzelewski:
1. L.M. Brian G. Schiels.
2. L.M. Josephine & John Modzelewski.
3. L.M. Modzelewski, Lendzian & Sienkiewicz
Families.
Anna Kozłowski: Ś.P. Stanisław Kozłowski.
Roberta Jason O'Hanlon & Family:
1. L.M. Richard & Jane (Jastremski) Jason
2. L.M. Peter & Glenn Johnson.
3. Guidance & safety.
4. Special intentions.
5. Future of America.
Regina Kobeszko:
1. Ś.P. Władysława, Aleksandra, Wiesława
Kobeszko.
2. Za dusze w czyścu cierpiące.
Maria Tomaszuk: Za dusze w czyścu cierpiące.Adam
Tomaszuk, Władysław Kobeszko, Pedro Campos.
Draszawka Family: Za dusze w czyścu cierpiące.
Janina Zyśk: Ś.P. Eugeniusz Zyśk.

