
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wish to extend our sincere gratitude to our Liturgy Celebrants 

Rev. Marian Drozd, parochial vicar at Sacred Heart RCC in South Amboy 

Very Rev. Canon Miroslaw Krol, the Chancellor of the Orchard Lake Seminary, 
Rev. Can.BogumilChrusciel, Pastor Emeritus of St. Stanislaus B&M RCCin 

Newark and Rev. Lukasz Drozak,  Redemptorist from St. John Paul II Parish 
in Perth Amboy 

Special thanks to organist Krzysztof Mikulski for sharing his talent in music. 

May God Bless You All 
 

 

 

 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz34bHuozUAhUC7SYKHTaVDVsQjRwIBw&url=https://forums.catholic.com/showthread.php?t=335217&psig=AFQjCNFnd_0_EYnMtze5aFM1T_pJT6MJ-w&ust=1495850116235772


 

 

X niedzielazwykla 
Holy Mass 

45thPolish Heritage Festival 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

June 10, 2018 
 

Middlesex County Fairgrounds,  
Cranbury Rd. East Brunswick, NJ 



 

 

 

Wejście / Processional 
Pieśńwstępna– Prelude 
Dobra MatkoiKrólowo z JasnejGóry, 
Z wdzięcznymsercemdziśkuTobiewznoszęwzrok 
NiepotrafiępodziękowaćzaTweserce, 
Którymwspieraszkażdyczynmój, każdykrok. 
Ref. 
Jesteśtużobokmnie, jesteśzemną, 
W rannejmgle, w słońcudniai w nocciemną, 
Wspieraszmnie, chroniszmnie w swychramionach, 
Jesteśtużobokmnie w każdydzień. 
Ref. 
2. Gdyupadam, Ty wyciągasz do mnieręce, 

Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe, 
Twąobecnośćczujęzawsze, czujęwszędzie, 
Z TobąMatkotakradosneserce me. 
Ref. 
3. ChoćbychmuryprzysłoniłyCię, Maryjo, 
I zginęłagdzieśzanimiTwojatwarz, 
Wiem, żeserceTweioczyzawszeżyją, 
Wiem, żeJesteśprzymnieblisko, wiem, żetrwasz. 
 

Act Pokuty / Penitential Act 
SpowiadamsięBoguwszechmogącemuiwambraciaisiostry, żebardzozgrzeszyłemmyślą, 

mową, uczynkiemizaniedbaniem: mojawina, mojawina, mojabardzowielkawina. 

PrzetobłagamNajświętsząMaryję, 

zawszeDziewicęwszystkichAniołówiŚwiętychiwas,braciaisiostry, o modlitwęzamnie do 

Pana Boga naszego. 

I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly 

sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to 

do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask 

blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to 

pray for me to the Lord our God. 

Chwała na wysokości Bogu - Gloria 
anaziemipokójludziomdobrejwoli.ChwalimyCię. BłogosławimyCię, WielbimyCię. 

WysławiamyCię. Dzięki Ci składamy, bowielka jest chwałaTwoja. PanieBoże, 

Królunieba, BożeOjczewszechmogący. Panie, SynuJednorodzony, JezuChryste. 

PanieBoże, BarankuBoży, SynuOjca. Którygładziszgrzechyświata, zmiłujsięnadnami. 

Którygładziszgrzechyświata, przyjmbłaganienasze. KtórysiedziszpoprawicyOjca, 

zmiłujsięnadnami.  AlbowiemtylkoTyś jest święty. TylkoTyś jest Panem. Tylko 

TyśNajwyższy, JezuChryste. Z DuchemŚwiętym w chwaleBogaOjca. Amen. 

Glory to God in the highest,and on earth peace to people of good will.We praise 

you,we bless you,we adore you,we glorify you,we give you thanks for your great glory, 

Lord God, heavenly King, O God, almighty Father.Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, 

Lord God, Lamb of God, Son of the Father,you take away the sins of the world,have 

mercy on us;you take away the sins of the world,receive our prayer;you are seated at the 

right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone 

are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, 



 

 

in the glory of God the Father.Amen. 

Modlitwa na rozpoczęcie / Opening Prayer 

 

 

 

 

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki  

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,  
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki  
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,  
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:  
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie! 

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem  
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,  
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem  
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.  
PrzedTweołtarze… 

 
God Bless America,  
Land that I Love. 
Stand beside her  
      And guide her 

From the mountains,  
                            To the prairies, 

To the oceans,  
               White with foam 

God bless America, 
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My home sweet home 
God bless America, My home sweet home 

 
Modlitwa i Błogosławieństwo – Prayer and Blessing  
 
 
LiturgiaSłowa / Liturgy of the word 

 

Pierwsze czytanie / First Reading   
Rdz 3, 9-15 Obietnica odkupienia 

 
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: Gdzie 

jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, 
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci 

powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci 

zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś 
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem Wtedy Pan Bóg rzekł 

do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie 
zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, 

bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na 

brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego 
istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy 

potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty 
ugodzisz je w piętę. 

Oto Słowo Boże.Bogu niech będą dzięki. 

 
FIRST READING: A reading from the Book of Genesis  
After the man, Adam, had eaten of the tree, the LORD God called to the 
man and asked him, "Where are you?" 

He answered, "I heard you in the garden;but I was afraid, because I was 

naked, so I hid myself." Then he asked, "Who told you that you were 
naked? You have eaten, then, from the tree of which I had forbidden 

you to eat!" The man replied, "The woman whom you put here with 
me—she gave me fruit from the tree, and so I ate it."  

The LORD God then asked the woman, "Why did you do such a thing?" 
The woman answered, "The serpent tricked me into it, so I ate it." 

Then the LORD God said to the serpent: 

"Because you have done this, you shall be banned 
from all the animals and from all the wild creatures; on your belly shall 

you crawl, and dirt shall you eat all the days of your life. 



 

 

I will put enmity between you and the woman, 

and between your offspring and hers; 
He will strike at your head, while you strike at his heel. 

Komunia / Communion 
BARKA / Lord, you have come to the seashore 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; By 

łowić serca Słów Bożych prawdą. 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 

Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

2.  Lord, you have come to the seashore, neither searching for the 
rich nor the wise, desiring only that I should follow. 

O, Lord, with your eyes set upon me, 
gently smiling, you have spoken my name; 

all I longed for I have found by the water, 
at your side, I will seek other shores. 

3. Jestem ubogim człowiekiem, Moim skarbem są ręce gotowe, Do pracy 

z Tobą I czyste serce. 
Ref.: 

4. Lord, see my goods, my possessions; in my boat you find no power, 
no wealth. Will you accept, then, my nets and labor? 

O, Lord…. 

5. Ty, potrzebujesz mych dłoni, Mego serca młodego zapałem Mych 
kropli potu I samotności. 

Ref.: 
6. Lord, take my hands and direct them. Help me spend myself in 

seeking the lost, returning love for the love you gave me. 

O, Lord… 
7. Dziś wypłyniemy już razem Łowić serca na morzach dusz ludzkich 

Twej prawdy siecią I słowem życia.  Ref.: 
 

Maryjo, ślicznaPani, 

Matko Boga iludzinaziemi.  

TyśświataKrólową, Tyśgwiazdąnaniebie,  

Którawiedzienas do Boga, w Jego raj.  
Ref. 

Maryja, Ave Maryja,  
U Boga namwybłagajzdrojełask,  

By światlepszybył, by w miłościżył,  

O Maryjo, miej w opiecedzieciswe. 
Maryjo, ślicznaPani, 

Światdziśczujenaswychustachgorzkiełzy, 
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W sercuból, smutek, żal, a w oczachwciążstrach, 

UsłyszPanibłaganie, pomóżnam. 
Ref. 
 
PSALM RESPONSORYJNY / RESPONSORIAL PSALM 
Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc) 
Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. 
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,  
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl swe ucho  
na głos mojego błagania. 
Refren. 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,  
Panie, któż się ostoi? 

Ale Ty udzielasz przebaczenia,  
aby Ci służono z bojaźnią. 
Refren. 
Pokładam nadzieję w Panu, † 
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,  
dusza moja oczekuje Pana. 
Bardziej niż strażnicy poranka  
niech Izrael wygląda Pana. 
Refren. 
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. 
On odkupi Izraela  
ze wszystkich jego grzechów. 

 
R. (7bc) With the Lord there is mercy, and fullness of redemption. 
Out of the depths I cry to you, O LORD; 
Lord, hear my voice! 
Let your ears be attentive 
to my voice in supplication. 
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption. 
If you, O LORD, mark iniquities, 
LORD, who can stand? 
But with you is forgiveness, 
that you may be revered. 
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption. 
I trust in the LORD; 
my soul trusts in his word. 
More than sentinels wait for the dawn, 
let Israel wait for the Lord. 
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption. 
For with the LORD is kindness 
and with him is plenteous redemption 
and he will redeem Israel 
from all their iniquities. 
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption. 
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Paniedobryjakchleb,  
bądźuwielbionyodswegoKościoła,  
boTyś do końcanasumiłował,  
do końcanasumiłował.  
1.Tyśnapustkowiuchlebrozmnożył, Panie,  
byśmy do nieba w drodzenieustali.  
Tyśstałsięmannąwędrowcówprzezziemię 
dlatych, co dotądprzyTobiewytrwali.  
Paniedobryjakchleb… 
2.Ziarnazbierzemy, odrzucimychwasty,  
bołandojrzewa, pachnieświeżymchlebem.  
Niechziemianaszastaniesięołtarzem,  
a ChlebKomuniądlaspragnionychCiebie.  
Paniedobryjakchleb… 
3. Ty nasnazwałeśswymiprzyjaciółmi,  
jeślispełnimy, co namprzykazałeś.  
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?  
Tyśnaszymżyciemioczekiwaniem.  
Paniedobryjakchleb… 
4.Tyśzanasżyciesweoddałnakrzyżu,  
a w znakuchleba w świątyniachzostałeś.  
I dlanaszawszemaszotwarteserce,  
bo Ty do końcanasumiłowałeś.OtoSłowoBoże. 
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DRUGIE CZYTANIE:2 Kor 4, 13 – 5, 1 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 
Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano:  Uwierzyłem, 
dlatego przemówiłem, my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że 
Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas 
przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca 
we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie 
poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, 
to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie 
bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego 
wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co 
niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie.Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego 
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz 
wiecznie trwały w niebie. 
Second Reading  2 Cor 4:13—5:1 

Brothers and sisters: Since we have the same spirit of faith, according to 

what is written, I believed, therefore I spoke, we too believe and 

therefore we speak, 
knowing that the one who raised the Lord Jesus will raise us also with 

Jesus 
and place us with you in his presence. Everything indeed is for you, so 

that the grace bestowed in abundance on more and more people may 
cause the thanksgiving to overflow for the glory of God. Therefore, we 

are not discouraged; rather, although our outer self is wasting away, our 

inner self is being renewed day by day. For this momentary light 
affliction is producing for us an eternal weight of glory beyond all 

comparison, as we look not to what is seen but to what is unseen; for 
what is seen is transitory, but what is unseen is eternal. For we know 

that if our earthly dwelling, a tent, should be destroyed, 

we have a building from God, a dwelling not made with hands, eternal in 
heaven. 

Oto Słowo Boże. 
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Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed 
wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego 
wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.  I 
za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy,  i stał się człowiekiem.  
Ukrzyżowany również za nas,  pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany.  
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.  I wstąpił do nieba;  siedzi 
po prawicy Ojca.  I powtórnie przyjdzie w chwale  sądzić żywych i umarłych:  a 
królestwu Jego nie będzie końca.  Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,  
który od Ojca i Syna pochodzi.  Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera 
uwielbienie i chwałę;  który mówił przez proroków.  Wierzę w jeden, święty, 
powszechny i apostolski Kościół.   
Wyznaję jeden chrzest  na odpuszczenie grzechów.  I oczekuję wskrzeszenia 

umarłych.  I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 
 

We believe in God,the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, and 

all that is seen and unseen.  We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son 
of God, eternally begotten of the Father, 
God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, 
one in Being with the Father. Through him all things were made. For us men and 

for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he 
was born of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified 
under Pontius Pilate; he suffered, died, and was buried. On the third day he rose 
again in fulfillment of the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at 
the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and 
the dead, and His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the 
Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the 
Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the 
Prophets. We believe in one holy catholic and apostolic Church.   We 
acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. 
We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. 
Amen. 
 

Modlitwa Pańska / Lord’s Prayer 
Ojcze nasz,któryś jest w niebie,  Święć się imię twoje, Przyjdź Królestwo 

twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy 
naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; 
 

Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come.  

Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread.  
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And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And 
lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. 
 

Przekazanie znaku pokoju / Sign of peace 
 

Modlitwawiernych – Prayer of the Faithful  
offered by members of Polish Heritage Festival Committee 
 

Offeratory Hymn / Pieśń na ofiarowanie 
 

 
 
 
Aklamacja  
Alleluja... 
Ewangelia / Gospel 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:  
Alleluja, Alleluja, Alleluja  

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, 
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 

siebie. 

 
Now the ruler of this world will be driven out, says the Lord; 

and when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
EWANGELIA:Mk 3, 20-35 
Szatan został pokonany 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak 
że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, 

żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów.A uczeni 
w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą 

władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i 

mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli 
jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się 

ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł 
się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, 

to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu 
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero 

wtedy dom jego ograbi.Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i 



 

 

bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto 

by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma 
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: Ma 

ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na 
dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.A tłum ludzi siedział wokół 

Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają 

Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? 
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi 

bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką. 

Oto słowo Pańskie. 

 

 

 

GOSPELMARK  3:20-35 
Jesus came home with his disciples. Again the crowd gathered, 
making it impossible for them even to eat. 
When his relatives heard of this they set out to seize him, 
for they said, "He is out of his mind." 
The scribes who had come from Jerusalem said, 
"He is possessed by Beelzebul," 
and "By the prince of demons he drives out demons." 
Summoning them, he began to speak to them in parables, 
"How can Satan drive out Satan? 
If a kingdom is divided against itself, 
that kingdom cannot stand. 
And if a house is divided against itself, 
that house will not be able to stand. 
And if Satan has risen up against himself 
and is divided, he cannot stand; 
that is the end of him. 
But no one can enter a strong man's house to plunder his property 
unless he first ties up the strong man. 
Then he can plunder the house. 
Amen, I say to you, 
all sins and all blasphemies that people utter will be 
forgiven them. 
But whoever blasphemes against the Holy Spirit 
will never have forgiveness, 
but is guilty of an everlasting sin." 
For they had said, "He has an unclean spirit." 
His mother and his brothers arrived. 
Standing outside they sent word to him and called him. 
A crowd seated around him told him, 
"Your mother and your brothers and your sisters 
are outside asking for you." 
But he said to them in reply, 



 

 

"Who are my mother and my brothers?" 
And looking around at those seated in the circle he said, 
"Here are my mother and my brothers. 
For whoever does the will of God is my brother and sister and mother. 

Kazanie / Homily 

Wyznanie Wiary / Profession of Faith 

 
Dary-Gifts 
 
Liturgia eucharystyczna / Eucharistic Prayer 
 


