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INVITES YOU TO
CELEBRATE THE EUCHARIST
SUNDAY:
SUNDAY
WEEKDAYS:
SATURDAY:
HOLY DAY:
HOLY DAY:

From May 27-Sept.2..7:30AM
9:00AM and 1:00 PM in English,
11:00 AM in Polish
Mon. - Sat. 9:00 AM
5:00 PM for Sunday obligation
Vigil is in English 7:00 PM
9:00 AM and 12 noon in English
7:00 PM bi-lingual English and
Polish

RECONCILIATION
SATURDAY: 4:30 PM
DAILY AND SUNDAY: after each Mass
Special Penance Services Scheduled
Seasonally in English and Polish

Rev. Jan Krzysztof Lebdowicz, Parochial Vicar
jklebdo@hotmail.com

PARISH STAFF

We,
the people of
St. Bernard of
Clairvaux
and St. Stanislaus
Kostka
are a living Christian
Community who,
through worship,
education and service,
proclaim
our faith in God
and
in our heritages.
We are a “Living
Mosaic of God’s
People”
who seek His promise
of salvation.

TEACHING THE GOOD NEWS
Pre-K and Kindergarten - Wednesday, 6:30 – 7:30 PM (seasonally)
Levels 1 - 8 - Wednesday, 6:30 – 7:40 PM
For information regarding Parish Sacrament Preparation
Classes, which are held separately on Sundays, please call the
Catechetics Center.

CATECHUMENATE (RCIA)
A process of faith building for those who would like to
become members of, or for all who have not received full
initiation into, the Roman Catholic Church. Please call the
Catechetics Center for more information.

John & Martha Nowik, Directors of Music
and Divine Worship.music@bestchurch.net
Linda Knowles-Mayers, Director of Rel. Ed.
religioused@bestchurch.net
Karole Lechowski, Office Reception
office@bestchurch.net
Mary Ellen Chanda, Trustee
Johnny Skalski, Trustee
Frank S. Kazmierski, Advisor
Justine Birotte-Sanchez, M.D.
Family Medicine Specialist
908-822-9700; www.faithfamilyhealth.org
Cathleen M. George, LCSW, LLC
Parish Mental Health Specialist
cgeorgelcsw@yahoo.com; 201.400.4651

MARRIAGE
Arrangements should be made with a priest as
soon as possible. One year prior to marriage
or as soon as Engagement is announced is
recommended.

MINISTRY TO THE SICK

In the event of serious illness or when
someone is hospitalized, the parish office
should be notified. The Eucharist and the Sacrament of the
Sick will be celebrated with anyone requesting them.
Remember, the Hospital cannot notify us on their own.

YOUTH MINISTRY
The Youth Mass is at 9:00 AM on Sundays and “Get-A-Grip,”
grades 7-12, meets for Liturgy of the Word during the Mass
on the first Sunday of the month. Youth in grades 9-12 meet
at scheduled intervals.

ALCOHOLICS ANONYMOUS
For information or help, call 609-455-2738

BAPTISM

OFFICE HOURS

Celebrated throughout the year in accordance with the policy
of the Archdiocese and to accommodate the needs of our
Parish Family. Attendance at a preparation session may be
required. You must be a registered and active family for at
least 90 days before a date for Baptism will be scheduled.
Please call the Parish Office for an appointment.

Address: 368 Sumner Avenue, Plainfield, NJ 07062
Sunday:
closed or by appointment
Monday thru Friday:
9:00AM – 2:00PM
Saturday:
closed or by appointment

CHOIR

STEWARDSHIP AND TITHING

We are fortunate enough to have a Parish Choir that has a full
multi-lingual repertoire, as well as a Junior Choir . The Choir
rehearses on Thursday at 7:30 PM, and the Junior Choir on
Thursday at 6:30 PM.
Instrumentalists are welcomed, either to play solo or with our
choir. A parish orchestra made up of children and adults
rehearses and performs several times during the year. For
more information, or to volunteer, please call John or Martha
Nowik after Mass or at the Parish Office.

Stewardship calls us to freely give of our time, talent, and
treasure for the good of our parish family and community.
God gives us everything! I give Him back my tithe. Tithing
is God’s plan to support His Church. Full tithing means 10%
of gross income to God – 5% for your parish church and 5 %
for other charities.

PARISH REGISTRATION
New parishioners are most welcome and are encouraged to call
the parish office and make an appointment to register. When you
are moving from the parish, please notify the parish office.

SPONSOR CERTIFICATES

VOCATIONS
Those who are recognizing the call to the priesthood,
deaconate, or the religious life are invited to speak to a priest
or contact the Archdiocesan Vocations Office at 973-4974365, or at www.rcan.org/vocation/index.htm

ST. BARTHOLOMEW ACADEMY
2032 Westfield Ave., Scotch Plains NJ
908-322-4265 OR WWW.STBACADEMY.ORG

Call the Office during regular hours.

The Tabernacle Candle will burn this week For the
Deceased Members of the Parish.

Saturday – July 14
9:00AM…People of the Parish
5:00PM…Rachael Ciotta, req. Elaine Tramontano
Sunday – July 15…15th Sunday in Ordinary Time
7:30AM…Constance and Frank Rose, req. Family
9:00AM…Sofia Stives, req. Eloise and Mike Dias
11:00AM..Maria Tokarczyk, req. Olga Skolka
1:00PM…Health of Brennan Fitzgerald,
req. Beverly and Peter Cirino
Monday – July 16
9:00AM…Antonio Simeone, req. Lucia Simeone
Tuesday – July 17
9:00AM…Carlo Riello, req. Mr. and Mrs. Bob Martin
Wednesday July 18
9:00AM…Lois Adams
Thursday – July 19
9:00AM…Lenny Shaughnessy, req. Johanna Merkle
Friday – July 20
9:00AM..Carl and Angelo Ciallella,
Req. Santoro and Zimmerman Family
Saturday – July 21
9:00AM…Gelsomina and Nicola Carusone,
req. Antonia Riello
5:00PM…Tony Arcuri, req. Vogt Family
Sunday – July 22…16th Sunday in Ordinary Time
7:30AM…Health of JoAnn Jennings,
req. Beverly and Peter Cirino
9:00AM…Marcelino Altiveros, req. StaRosa Family
11:00AM..Helen and Charles F. Huddelston, Jr.,
req. Polish School
Baptism of Antonina Maria Cichon
1:00PM…Andrew Mayorga, req. Kruse Family

The Bread and Wine used at Mass for the month of July is
In Memory of Waleria Lysy requested by Children
YOUR PRAYERS ARE REQUESTED for those whose
health is challenged in any way especially Horace Ricks,
and Raymond Stives..
YOUR PRAYERS ARE REQUESTED for all the faithful
departed especially Donna Merrill DiGirolamo.

FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
First Reading: Amos 7:12-15
Amaziah (priest of Bethel) ordered Amos to leave Bethel
and never prophesy there again. Amos replied that he
had not been a prophet, but was a shepherd until he was
called by God.
Second Reading: Ephesians 1:3-14
Paul exults God’s immeasurable generosity as he
recounts all the blessings that have been bestowed upon
all God’s people. We all became adopted children of
God when we heard the message of truth Christ brought
to us, and because of it, believed in him.
Gospel: Mark 6:7-13
Jesus gave the twelve disciples authority over unclean
spirits and sent them out to preach and heal the sick.
He advised them to bring nothing with them and to
shake the dust from their feet of any town where they
had not been welcomed.
Jesus wanted them to
understand what they would need to do in his place after
his death.
Please pray for our Parishioners in the Military:
CCM Michael Dias, USAF
Nicholas Hogan, USN
Luke Adams, USN
SSG Katarzyna Czajka, US Army
Ryan Percy, USN

Proboszcz Parafii
Ks. Frank Rose
E-mail: frfrank@bestchurch.net
Duszpasterz Polski
Ks. Jan Krzysztof Lebdowicz
Cell: 908 405 8030
Tel: 908 756 3393 ext. 33
E-mail: jklebdo@hotmail.com
Kancelaria Parafialna
368 Sumner Avenue
Plainfield, NJ 07062
Tel: 908 756 3393
Fax: 908 756 3059
E-mail: office@ bestchurch.net
Strona internetowa: www. bestchurch.net
Godziny otwarcia:
Niedziele
- 9:00AM do 12:00PM
Od Poniedziałku do Piątku
- 9:00 rano do 2:00 po południu
Soboty
- nieczynna
Umówione spotkania poza godzinami.
Msze Święte Niedzielne
5:00PM (msza wigilijna w soboty) - w języku angielskim
9:00AM - z liturgią słowa dla dzieci - w języku angielskim
11:00AM - z liturgią słowa dla dzieci - w języku polskim
1:00PM - w języku angielskim
Liturgia Słowa dla dzieci tylko w czasie roku szkolnego.
Msze Święte w dni powszednie - w języku angielskim:
Od poniedziałku do soboty o godz. 9:00AM.
Przed mszą świętą o godz. 8:300AM odmawiany jest różaniec.
Msze Święte w Pierwsze Piątki Miesiąca
7:00PM – w języku polskim
Msze Święte w święta kościelne
W wigilię uroczystości:
7:00PM – w języku angielskim
W dzień uroczystości:
9:00AM – w języku angielskim
12:00 w południe – w języku angielskim
7:00PM – w języku angielskim i polskim
Spowiedź Święta
Ze spowiedzi świętej można skorzystać w soboty od godz. 4:30PM
w języku angielskim i polskim oraz w niedziele po mszy świętej o godz.
9:00AM (ok.10:00AM).
W razie potrzeby proszę poprosić księdza przed lub po mszy świętej
lub umówić się telefonicznie.
Sakrament Chrztu Świętego
Udzielany jest we wszystkie niedziele roku. Rodzice wraz
z chrzestnymi powinni uczestniczyć w nauce przed chrztem dziecka,
na którą należy uprzednio się umówić.
Zgodnie z zaleceniami Archidiecezji Newark rodzice dziecka powinni
być zapisani do parafii na conajmnie 90 dni przed planowanym
chrztem dziecka.
Sakrament Małżeństwa
Narzeczeni zamierzający przyjąć ten sakrament powinni zgłosić się do
księdza na rok wcześniej, aby odbyć odpowiednie przygotowanie.

Duszpasterstwo chorych
Prosimy o powiadamianie parafii o tych, którzy z powodu wieku czy
choroby - na stałe czy czasowo - skazani są na pobyt w domu lub w
szpitalu i nie mogą uczestniczyć w liturgii Mszy Świętej w kościele.
Chcemy ich odwiedzać, zanosić komunię świętą, służyć spowiedzią,
czy sakramentem chorych.
Katechizacja
Rodzice dzieci w wieku szkolnym zobowiązani są do posyłania ich na
katechizację w ciągu roku szkolnego. Istnieje też możliwość nauki dla
dzieci przedszkolnych. Katechizacja odbywa się w środy każdego
tygodnia w godzinach od 6:30 do 7:40PM.
Katechumenat (RCIA)
Także dorośli, którzy chcieliby przyjąć sakramenty inicjacji
chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, eucharystię) powinni odbyć
odpowiednie przygotowanie.
Spotkania młodzieży
Młodzież klas 9-12 spotyka się w niedziele na mszy świętej o godz.
9:00AM, w czasie której ma specjalną liturgię słowa. Inne spotkania
według ustalanego rozkładu.
Liturgia Słowa dla dzieci
Odbywa się ona w każdą niedzielę roku szkolnego podczas mszy
świętych w języku polskim lub w języku angielskim.
Prosimy o zgłaszanie dzieci do udziału w tej formie katechizacji.
Chóry parafialne
W naszej parafii działają Chóry Parafialne prowadzone przez Panią
Martę Nowik. Prosimy chętnych - zarówno dzieci jak i dorosłych - o
zaangażowanie się w tę działalność. Mile widziane są osoby grające
na instrumentach.
Chór Dziecięcy – próby odbywają się w środy po lekcjach religii
Chór Dorosłych (anglojęzyczny) – próby w czwartki, o godz. 7:30PM
Chór Polski – próby w poniedziałki, godz. 8:00PM
Zapisy do parafii
Zachęcamy nowych parafian do zapisania się do parafii. Potwierdzenie
przynależności do parafii poprzez zapisanie się do niej jest rzeczą
ważną, gdyż zaznacza naszą obecność we wspólnocie oraz wyraża
wolę jej budowania. Prosimy również o powiadamianie parafii o
zmianie miejsca zamieszkania czy numeru telefonu.
Wspieranie parafii
Jesteśmy wezwani do dobrowolnego poświęcenia swego czasu,
talentów i dóbr dla dobra rodziny parafialnej i wsólnoty. Bóg daje nam
wszystko! My winniśmy oddać Mu coś od siebie!
Parafianie zapisani do parafii proszeni są o używanie otrzymywanych
kopert do składania datków na tacę. Mogą oni otrzymać zaświadczenia
o składanych na parafię ofiarach. W tej sprawie prosimy o kontakt z
kancelarią parafialną.
Powołania
Osoby, które rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, diakonatu,
czy życia zakonnego zapraszamy do rozmowy z księdzem lub do
kontaktu z Archidiecezialnym Referatem Powołań, tel. 973 497 4365,
albo na stronie internetowej www.rcan.org/vocation/index.htm.
Szkoła Polska
Zajęcia w Polskiej Szkole działającej przy naszej Parafii odbywają się
w każdy poniedziałek w okresie roku szkolnego od godz. 5:30 do
8:00PM.
Kontakt: polskaszkolaplainfield@outlook.com
Dyrektorka Szkoły: Beata Benewiat
Tel. 732-266- 4310
Masz problem z alkoholem - Ty lub Ktoś z twoich bliskich?
Anonimowi Alkoholicy mogą Ci pomóc!
Zadzwoń - tel. 609-455-2738
Zobacz broszuki w przesionkach kościoła.

July 15, 2018..15th Sunday in Ordinary Time.....15 lipca, 2018…15 Niedziela Zwykław ciągu roku

LITURGIA TYGODNIA
15 Niedziela Zwykła w ciagu roku liturgicznego
15 lipca 2018
Świat, w którym żyjemy, cierpi na przesyt słowa.
Pomyślmy tylko o środkach masowego przekazu: prasie,
filmie, radiu, telewizji czy internecie. Rzeki słów płyną do
naszych uszu i umysłów. W tej powodzi człowiek
spragniony jest prawdy - błogosławiony, kto ją w tym
hałasie usłyszy.
Jakie powinno być to słowo, które ma współczesnego
człowieka przekonać o prawdzie królestwa Bożego?
Musi ono być po prostu prawdziwe, tak jak królestwo
Boże jest samą prawdą.
A słowo tylko wtedy jest prawdziwe, gdy się nim żyje.
Jeżeli życie przeczy głoszonemu słowu, wówczas słowo
to ludzie uznają za jeszcze jedno kłamstwo. Innym
kryterium prawdziwości i autentyczności słowa Bożego
jest praktykowane ubóstwo przez tych, którzy je głoszą.
16 lipca - Poniedziałek
Wspomnienie N.M.P. z Góry Karmel
Święto to zaczęto obchodzić w XIV wieku. Pierwsi czynili to zakonniccy
zamieszkujący na zboczach Góry Karmel (Karmelici). Z czasem cześć
Maryi ze Świętej Góry wzbogacił wątek nabożeństwa szkaplerznego,
które wyrażało gotowość odziania się w szatę Maryi na znak
przynależności do niej.
17 lipca - Wtorek
Wspomnienie św. Aleksego
Żył w V wieku. Cieszył się, zwlaszcza w średniowieczu, wielką
popularnością. Był patronem ubogich, żebraków i pielgrzymów.
18 lipca - Środa
Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy
Urodził się 1440 roku. Był gwardianem konwentu bernardynów w
Tarnowie, a następnie w Krakowie kaznodzieją klasztornym i
katedralnym. Zmarł 1482 roku w Krakowie podczas epidemii dżumy.
19 lipca - Czwartek
Wspomnienie bł. Hermana Stępień, prezbitera i męczennika
Karol Stępień urodził się 21 października 1910 r. w biednej, robotniczej
rodzinie w Łodzi. Był błyskotliwym, inteligentnym - choć niesfornym dzieckiem. Z doskonałymi wynikami ukończył w Łodzi szkołę
powszechną. Zgłosił się następnie do niższego seminarium
duchownego franciszkanów we Lwowie; tam ukończył gimnazjum. W
1929 r. zapukał do nowicjatu franciszkanów konwentualnych w ŁodziŁagiewnikach i przyjął zakonne imię Herman.
Przełożeni nie widzieli przed nim przyszłości zakonnej; sprawiał
kłopoty wychowawcze, radzono mu odejście z zakonu. Karol jednak
się uparł. Został wysłany na studia do Rzymu. Tam w 1937 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Kontynuował studia we Lwowie.
Po ukończeniu nauki podjął pracę jako wikariusz w Radomsku, a
potem w Wilnie. Po wybuchu II wojny światowej, w pierwszej połowie
1940 r., abp Jałbrzykowski (ordynariusz wileński) wysłał o. Hermana
do pomocy pełniącemu obowiązki proboszcza parafii św. Jerzego we
wsi Pierszaje o. Achillesowi Puchale.
W 1941 r. rozpoczęła się wojna rosyjsko-niemiecka. Proboszcz
okazywał cierpiącym współczucie i niósł pociechę. Nie stawiał
warunków w kwestii ofiar składanych z racji udzielanych sakramentów.
Na plebanii w Pierszajach Niemcy zorganizowali posterunek
żandarmerii. Dokonywali masowych aresztowań, poszukując
partyzantów i kandydatów na roboty w Niemczech. O. Achilles
zabiegał o uwolnienie uwięzionych: dzięki jego interwencji wielu
zatrzymanych ocaliło życie. Ratował dzieci i dziewczęta, które miały
być wywożone do niewolniczej pracy w III Rzeszy.
W czerwcu 1943 r. w Iwieńcu i okolicach partyzanci z Armii Krajowej
przeprowadzili skoordynowaną akcję na konwoje niemieckie kierowane
na front wschodni. Niemcy w lipcu i sierpniu 1943 r. przeprowadzili
odwetową operację "Hermann", próbując ograniczyć działalność
partyzantki na Kresach. Za cel wybrano mieszkańców wsi i małych
miasteczek regionu. Zatrzymanych zamykano w stodołach, które
następnie podpalano. W ten sposób Niemcy, w jednym powiecie

wołożyńskim, spalili kilkanaście wiosek razem z mieszkańcami.
19 lipca 1943 r. niemieckie SS pojawiło się w Pierszajach. Na placu
zebrano mieszkańców wsi (było ich ok. 200-300, w tym uciekinierzy z
Iwieńca). Dwaj franciszkanie mogli się ukryć - miał ich do tego
namawiać jeden z żandarmów niemieckich mieszkających na plebanii,
praktykujący katolik; miał to także uczynić ich bezpośredni przełożony,
gwardian z Iwieńca, o. Hilary Pracz-Praczyński.
Początkowo Niemcy zamierzali zamordować wszystkich na miejscu, w
Pierszajach. Przywieźli ze sobą kanistry z benzyną. Rozdzielili kobiety
i mężczyzn (w wieku od 10 do 50 lat), po czym zagnali ich do dwóch
szop. Do mężczyzn wkrótce dobrowolnie dołączyli dwaj franciszkanie.
Niektórzy świadkowie podawali, że franciszkanie próbowali
negocjować z Niemcami. Po prawie dwóch godzinach nadjechało
trzech oficerów i rozkazali wyprowadzić zatrzymanych. Niemcy
dokonali ponownej selekcji i zagnali wszystkich, pod bagnetami, do wsi
Borowikowszczyzna koło Nowogródka. Franciszkanów oddzielono od
pozostałych osób i wieczorem tego dnia zamordowano w pobliskiej
stodole, którą następnie podpalono. Według jednej z wersji przed
podpaleniem gestapowcy zabili obu męczenników strzałem w głowę.
Według innej franciszkanie mieli być najpierw okrutnie torturowani.
Niemcy mieli im wyłupić oczy, wyrwać języki, obciąć nosy, uszy i ręce,
na koniec krępując drutem.
Rozweseleni mordercy, przebrani we franciszkańskie habity, z drwiną
naśladując czynności Mszy św. i szydząc z kapłanów, wrócili do wsi.
Następnego dnia mieszkańcy wioski zebrali zwęglone szczątki
męczenników i złożyli je we wspólnej trumnie w mogile przy kościele w
Pierszajach (dziś Białoruś). Tam też, w specjalnej złoconej trumience,
spoczywają w kościele parafialnym do dziś.
O. Herman Stępień i o. Achilles Puchała zostali beatyfikowani w grupie
108 męczenników II wojny światowej w dniu 13 czerwca 1999 r. w
Warszawie przez papieża św. Jana Pawła II. Herman jest jedną z
dwóch pierwszych osób (oprócz o. Fidelisa Chojnackiego), i jak do tej
pory jedynych, urodzonych w Łodzi i wyniesionych na ołtarze. Jego
relikwie, poza Pierszajami, znajdują się także m.in. w łódzkiej parafii
pw. Matki Bożej Anielskiej, prowadzonej przez franciszkanów.
20 lipca - Piątekk
Wspomnienie Bł. Czesława
Dominikanin, założyciel klasztorów w Czechach i we Wrocławiu. Zmarł
1242 roku.
21 lipca - Sobota
Wspomnienie św. Wawrzyńca (1559-1619)
Jako szesnastoletni chłopiec wstąpił do zakonu kapucynów w Weronie.
W bitwie książąt katolickich z Turkami, utwierdzał żołnierzy w
katolickiej wierze, co zagrzewało ich do walki w obronie Europy przed
zalewem tureckim.
22 lipca - 16 Niedziela Zwykła
Wspomnienie św. Marii Magdaleny
Postać znana z Ewangelii. Dziś bibliści sprzeciwjają się utożsamianu jej z
Magdaleną jawnogrzesznicą

Z ŻYCIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
Wakcyjna Msza Święta
Do 2 września 2018 roku (Labor Day)
w każdą niedzielę o godz. 7:30AM
odprawiana jest dodatkowa msza święta recytowana
(bez muzyki) w języku angielskim.

Katechizacja
Rodziców, którzy jeszcze nie dokonali zapisu swych dzieci na
nowy rok katechetyczny, prosimy o dokonanie tego jak
najszybciej.
Prosimy też zapisywać dzieci na Liturgię Słowa dla dzieci
w języku polskim.
Zapisy do Polskiej Szkoły
Prosimy rodziców, aby już dokonywali zapisów dzieci do
Polskiej Szkoły na przyszły rok szkolny 2018/2019.
Informacje: polskaszkolaplainfield@outlook.com
Dyrektorka – Tel. 732 266 4310

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!

July 15, 2018..15th Sunday in Ordinary Time.....15 lipca, 2018…15 Niedziela Zwykław ciągu roku

WORD
From the pastor’s desk
Even with all the available advice about finding your
God-given vocation. It’s hard to be absolutely certain
you’ve gotten it right. Why can’t God just directly and
clearly tell us what to do?
Sometimes, I imagine what it would be like.
The thrilling sense of purpose unmixed with any doubt
that I’m making a mistake, the deep peace from
knowing I’m doing God’s will, the joy of doing whatever
work is meant particularly for me.
Perhaps this is how the Apostles feel in our
Gospel this weekend. Jesus gives them authority over
unclean spirits and sends them in pairs with detailed
instructions, even indicating their wardrobe and what
they should bring. I envy them until I start to imagine
their journey!
Picture two Apostles entering a town, tired and
hungry but with no means to purchase food or lodging.
They are totally dependent on the hospitality of the
people they meet, who they know may not welcome
them. They are not sure exactly what to say, when to
give up and shake the dust off their feet, or how they
will survive if they do. And Jesus isn’t there to answer
their question.
How would you react?
In the love of God,
Fr. Frank

RELIGIOUS EDUCATION REGISTRATION
Registration for Religious Education is on-going at this time.
Please be sure to re-register so we can be prepared for our
students in September. If you wish to register a child for the
first time be aware that we will need to see a baptismal
certificate for necessary information.
There will be a new configuration within the building in
September so it is absolutely necessary for your child
to be registered or re-registered to ensure there will be
a place for them.
A little help would be appreciated…consider
helping with Wednesday evening Religious Education or
Sunday Chapel or Liturgy of the Word. This is open to 9th
graders and to parents of all ages. Contact Linda Mayers.
ROSARY SOCIETY NEWS
 Rosary Sunday is August 5th at the 9AM Mass.

SERVICE
STEWARDSHIP… “is what we do with what we have
when we believe in God” –Cardinal Joseph Tobin, C.Ss. R.
“He instructed them to take nothing for the journey but
a walking stick -no food, no sack, no money in their
belts.” How different we are from the Apostles who
took nothing when they ventured out to serve God.
Today, we make our life’s journey more difficult
because of all the material baggage that we drag along.
When we really put God first in everything and put
money and possessions second, we experience more
freedom to joyfully serve God and others.

WORSHIP
SACRAMENT OF RECONCILIATION
The Sacrament of Reconciliation is available on a regular
basis on Saturdays at 4:30 PM and on Sunday mornings
after Masses as well as after weekday Masses simply by
requesting the celebration of the Sacrament.

YOUTH
Get-A-Grip resumes in September but Church continues all
summer!!

COMMUNITY BUILDING
SAINT BARTHOLOMEW ACADEMY
The Academy is a perfect place for a Catholic Education
founded on learning a true Catholic way of life and achieving
excellence in academics. The students are nurtured and
cared for. For information contact Maureen Doherty at:
908-322-4265 or www.stbacademy.org

FINANCE
Faith Giving for St. Bernard and St. Stanislaus
117 envelopes were used Sunday and contained $4,223
which means 84% of the collection came from envelopes.
There are 446 registered families who receive envelopes
which means 329 families did not use envelopes.
The average gift from envelopes was $36.09
For your information:
Faith Giving for July 8th…$5,007
5:00PM…$1,073...7:30AM…$724…9:00AM…$1,906
11:00AM…$672…1:00PM…$632
For this week, our appeal to raise weekly revenue to $5,600
is not successful; on the average for the month we are not
successful. Your continued support is deeply appreciated.
HOW TO REPORT ABUSE
The Archdiocese takes very seriously any and all
allegations of sexual misconduct by members of the clergy,
Religious and lay staff of the Archdiocese. We encourage
anyone with knowledge of an act of sexual misconduct to
inform us so that we may take appropriate action to protect
others and provide support to victims of sexual abuse. Call
the Archdiocesan Office of Child and Youth Protection at
201-407-3256.
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