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PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – ŚWIĘTO 

6-go Sierpni 

Przemieniająca moc łaski Bożej 

Często martwimy się o przyszłość mierzoną miarą własnych 

sił i możliwości. Strach paraliżuje codzienność, odbiera 

radość spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. 

Zapominamy o przemieniającej mocy Bożej łaski i Jego 

stałej obecności pośród nas. Tak jak apostołów Jezus 

chce i nas prowadzić drogą ku pełni życia. Dzisiejsza 

Ewangelia ukazuje nam Jezusa w drodze do 

Jerozolimy, gdzie wszystko się dokona. Jezus wie, że 

wydarzenie krzyża i męki może stać się dla uczniów 

zgorszeniem ponad ich siły. Zabiera ich więc na górę 

modlitwy i umacnia wizją swojego bóstwa. Jezus 

zabiera też mnie do Jerozolimy, abym miał udział w 

Jego męce i Jego zwycięstwie. Droga jest trudna i 

może odbierać wiarę i nadzieję. Dlatego ukazuje On 

swoje bóstwo, aby mnie umocnić, przemienić. Zabiera 

mnie codziennie na górę modlitwy, która przemienia�

Historycznie rzecz ujmując, święto to pojawia się w Syrii 

już na przełomie VII i VIII wieku, by potem dotrzeć do 

Europy. Nawiązuje ono do Ewangelii i opisu 

Przemienienia Jezusa Chrystusa na górze Tabor (por. Mt 

17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36). Przemienienie Pańskie 

przyjęło się w Kościele powszechnym za papieża 

Kaliksta III (1455-58). On też określił datę jego 

świętowania właśnie na 6 sierpnia. Misterium Przemienienia 

Jezusa Chrystusa niesie w swoim przesłaniu głęboką 

teologię. Pan zmienia swoje oblicze na górze, która to 

według Biblii jest szczególnym miejscem obecności i 

bliskości Boga. Tam Jezus się modli. Tam Jezus jednoczy się z 

Ojcem. Twarz Chrystusa zostaje w cudownym sposób 

odmieniona, Jego odzież również. Innymi słowy, możemy 

śmiało powiedzieć, że to sam Bóg objawił się w osobie 

swojego Syna. Owa niespotykana teofania, czyli objawienie 

się Pana Boga, wskazuje też na to, że Jezus jest prawdziwym 

Bogiem. Jego Bóstwo było ukryte podczas Jego ziemskiego 

życia. Kościół naucza, że celem Przemienienia było 

przygotowanie uczniów na trudny i bolesny czas Męki 

Pańskiej, aby nie zwątpili, widząc tragedię Krzyża. Ponadto 

naśladowcy Chrystusa, kontemplując Jego Przemienienie, 

mogą coraz bardziej się do Niego upodobnić. 

�
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Transfiguration of the Lord ~  

Feast Day~August 6 

Not a Holy Day of Obligation 

"This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to 

him." Oh, to be on that mountain! What a priceless 

experience for Peter, James, and John. If they had ever 

doubted, if they wondered whether Jesus was really who he 

said he was, their confidence surely got a boost on the day of 

the Transfiguration. Before their very eyes, Jesus' divine 

beauty radiated gloriously while the two ancient prophets 

also appeared in miraculous manner. And to top it off, the 

voice of God the Father spoke from the heavens and 

confirmed that it was all true: Jesus really is the Son of God! 

Why did Jesus reveal himself in such a remarkable way to 

these men? Perhaps we have an answer in today's epistle. 

Peter writes, "We ourselves heard this voice come from 

heaven while we were with him on the holy mountain." Peter 

mentions this fact in order to confirm his credibility as a 

preacher as he goes on to say, "We possess the prophetic 

message that is altogether reliable. You will do well to be 

attentive to it." Because of the mission that Peter had to help 

shape and nurture the Church in its earliest days, his position as an 

"eyewitness" to the Transfiguration helped to gain the attention, and 

the faith, of his hearers. So although we were not there during this holy 

apparition, we have the benefit of it. We, and the faithful through the 

ages, have heard the testimony that Jesus is truly our God from those 

who saw in person that it was for real. In this way, the Transfiguration is 

able to bolster the faith of many, not just the three men who were 

there that day. May we have the grace to allow the feast we 

celebrate today to truly deepen our faith. 
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August Special Envelope Schedule 

Aug. 8  Parish Endowment 

Aug. 15 Assumption 

Weekly Offertory for July 25, 2021- $5,120.00 

Mission Co-op Collection- $930.00 

Dziękujemy serdecznie za ofiary!   

Bog Zapłać! 
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Chleb życia 

Chleb to jeden z największych 

darów, jaki dał nam Bóg. Każdy z 

nas codziennie zabiega o to, aby 

nie zabrakło go na naszym stole. 

Chleb jest nie tylko pokarmem, 

ale i znakiem dobroci i miłości, 

zwłaszcza gdy dzielimy się nim z 

innymi ludźmi. Tymczasem Jezus 

przypomina nam o tym, abyśmy 

troszczyli się o Chleb, który daje 

życie wieczne. Jezus uczy nas, że 

głodu duchowego nie można 

zaspokoić w inny sposób, jak tylko 

przyjmując z wiarą i miłością Jego samego, który jest 

prawdziwym chlebem z nieba. Ta rzeczywistość realizuje się 

właśnie podczas Mszy Świętej. A my przyjmując Jezusa, 

stajemy się podobni do Niego – stajemy się  

dobrzy jak chleb dla innych. 

 

�

Observances for the week of August 1, 2021 

Sunday: 18th Sunday in Ordinary Time 

Monday: St. Eusebius of Vercelli, Bishop; St. Peter 

Julian Eymard, Priest  

Tuesday: Pray for all souls in purgatory 

Wednesday: St. John Vianney, Priest  

Thursday: The Dedication of the Basilica of St. Mary 

Major  

Friday:  The Transfiguration of the Lord 

Saturday: St. Sixtus II, Pope, and Companions, 

Martyrs; St. Cajetan, Priest; BVM  

Next Sunday: 19th Sunday in Ordinary Time 

�

Dobrze wiemy, jak trudno poznać drugiego człowieka, nawet 

gdy żyje się z nim pod jednym dachem. Być może 

najbliższym uczniom Jezusa wydawało się, że wiedzą o Nim 

wszystko. Jednak to, czego doświadczyli na górze Tabor, 

całkowicie ich zaskoczyło. Jezus przemienił się wobec nich, 

czyli odsłonił rąbek tajemnicy boskiego życia. Przez 

wydarzenie na Górze Przemienienia Jezus przygotowywał 

uczniów na doświadczenie Kalwarii – góry Krzyża. Także dziś 

Bóg wyprowadza nas „z dala od ludzi na wysoką górę”, by 

dać nam doświadczyć swojej bliskości i piękna. Spróbujmy, 

ogarniając pamięcią historię naszej wiary, dostrzec w niej 

takie momenty – nasz Tabor. 
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You enter Holy Cross Church not as a 

stranger, but as a guest of God. God is 

your heavenly Father, Come, then. With 

joy in your heart and thanks on your lips 

into God’s presence, offering God your 

love and service. Be grateful to the 

strong and loyal ones who, in the name 

of Jesus Christ built this house of worship 

and to all who have beautified it and 

hallowed it with their prayers and praise. 

Ask God’s blessings on those who love 

this house of faith which is the inspirations of their labor. 

Rejoice in the power of the Holy Spirit, and may God’s 

blessings rest on you, both on your coming  

and your going out! 

 W Tym Domu Jestes Goraco Witany! Jeśli 

wchodzisz do kościoła Katalickiego, 

pamięataj, że tu nie jesteś obcym, lecz 

gościem samego Boga, który jest twiom 

niebieskim Ojcem. Wchodzisz załem do domu 

twojego Ocja. Okaż więc radość i wdięczność 

za Jego tu obecność i ofiaruj Mu swą miłość, 

wierność. Bądż wdzięczny dla tych którzy w 

Imię Jezusa zbudowali ten Dom Bozy, oraz tych 

wszystkich, którzy upiększają go i uświęcają swoimi modlitwami. Proś 

Boga o błogosławieństwo dla tych, dla których umiłowanie Domu 

Modlitwy, stało się natchnieniem do pracy i poświęcenia. Ciesz się 

bo błogosławieńtwo Boże będzie z tobą w chwili wejścia i wyjścia. 
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Saturday/ Sobota  _           _  July/ Lipiec 31, 2021 

4:30PME  † Zbigniew Mlodecki by wife Frances 

 

Sunday/ Niedziela  _     __August/Sierpień 1, 2021 

7:15AME † Emilia Podkowik (10YRA)-by Monika  

& Tomek & family 

8:30AMP † Franciszek Matuszko (25YRA) od zony 

 i dzieci 

10:00AME † Czeslaw Kaczynski by wife & children 

11:30AMP † Marek i Czeslaw Duszak od rodziny 

 

Monday/Poniedziałek    __  _August/Sierpień 2,, 2021 

7:00AMP † Jozefa Wanke od rodziny Pietrasz 

11:30AME †Michelle Dusa by Holy Cross Ladies Guild 

 Executive Board 

 

Tuesday/Wtorek   ___     August/Sierpień 3, 2021  

7:00AMP † Ludwika Filipkowska od rodziny�

11:30AME † Krzysztof Bukowski by daughter Jola  

  & family 

Wednesday/Środa    ___   August/Sierpień 4, 2021 

7:00AMP † Gary Lagosz 

11:30AME † Leokadia Raducha by Krystyna Fiedorowicz 

 

Thursday/Czwartek         __August/Sierpień 5, 2021 

7:00AMP † Marianna, Jadwiga i Antoni Klukowski  

od syna z rodzina 

11:30AME † Krystyna Kosiorek by husband & family 

 

Friday/ Piątek   _     __August/Sierpień 6, 2021 

7:00AMP † Za dusze w czysccu cierpiace od Beaty 

11:30AME † For all parishioners  

6:00PMP  †Stanislaw Szpak od corki z rodzina 

 

Saturday/ Sobota  ___     August/Sierpień 7, 2021 

8:00AMP † Tomasz Smusz od rodziny 

 

1:00PM       Wedding 

Rafal Wielk ♥ Kinga Wielk 

 

Vigil Mass 

4:30PME  † Jan Kulakowski by family 

 

Sunday/ Niedziela  ___August/Sierpień 8, 2021 

7:15AME † Jan & Ewa Drobinski by family 

8:30AMP † Bronislawa i Wladyslaw Knutelski od syna i 

zony z dziecmi 

10:00AME † Anna Krasnowski by family 

11:30AMP † Bronislawa i Walenty Rembisz od rodziny 

�
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Welcome to Holy Cross Church! – Witamy! We are pleased to 

have you share in our celebration of the Eucharist. We invite you to 

register and become part of our parish family. Please complete the 

information and mail to the parish office or place into the collection 

basket. 

Name_________________________________________________________________ 

Address_______________________________________________________________ 

City/ST/Zip_____________________________________________________________ 

Phone Number__________________________________________________________________ 

New Member _________Address Change Request______________
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Family Dentistry

WSZELKIEGO RODZAJU
USLUGI DENTYSTYCZNE

Barbara Malz D.D.S.
Absolwentka Akademii

Medycznej W Bialymstoku
Oraz New York University

(860) 826-6598
33 Lexington St., New Britain

Providing Short Term
Rehabilitation Therapy
and Long Term Care

50 Pulaski Street
New Britain, CT 06053
Phone: 860-229-0336

Fax: 860-229-3252
Sponsored By

The Daughters of Mary
of the Immaculate Conception

New Britain Memorial
Donald D. Sagarino 

Funeral Home
444 Farmington avenue

(860) 229-0444
Mowiny Po Polsku

www.newbritainsagarino.com

WEDDINGS • CHRISTENINGS • BANQUETS  
PARTIES • FAMILY GATHERINGS

Crystal Ballroom
BANQUET HALL & CATERING SERVICE

CELL: 860-518-6011

Senior Living with AssistanceSenior Living with Assistance
860-223-2123 • stluciansresidence.com860-223-2123 • stluciansresidence.com

Private Furnished rooms • meals • security
 suPervised medication & Bathing

social activities • daily mass
gardens & grounds • air conditioned • laundry

Annuals • Vegetables • Perennials • Trees Shrubs Grass Seed • Sod
Fertilizers for Lawn & Garden • Flower & Vegetable Seeds & Potting Supplies Statuary

Bird Bats • Gazing Globes • Wild Bird Seed & Supplies • Bird Houses 
Gardening Gifts & Gift Cards        1616 Willard Avenue • Newington, CT

PROPANE FILLED 7 DAYS A WEEK.

860-667-1158

Contact Lisa Elliott to place an ad today! 
lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 

A Fine Italian
Ristorante

including Take Out & Pizza
OPEN 7 DAYS

Special Menus Available Every Day
246 New Britain Rd., Kensington, CT
www.portofinosct.com   826-6374

Beautiful Venue for Special 
Occasions

Moonlight Bistro is a lovely venue for up to 100 people. Ideal 
for events like birthdays, christenings, bridal showers, baby 
showers, post-funeral receptions & any family occasions.

Moonlight Bistro
123 Broad Street
New Britain, CT
860 223 7055

Roofing
Siding
Windows
Doors
Decks
Additions

ADRIAN KULAK HENRY KULAK
Cell: 860-384-4233 Cell: 860-637-5927
hkulakandsonllc@gmail.com C.T. Lic. # HIC.0640282

Exterior Remodeling Contractors
12 D’Amico Dr, Plainville, CT

www.hkulakandson.com

PETER CEGLARZ
860.224.3532

WWW.CEGLARZMOTORS.COM
581 WEST MAIN ST. • NEW BRITAIN, CT 06053

55 Broad Street, Suite 210,  New Britain, CT 06037 | 860-225-9912
35 North Main Street, Suite 2F, Southington, CT 06489 | 860-620-9335

Wisniowski & Sullivan, LLC 

Attorneys at Law
Wanda L. Wisniowski - Mowie Po Polsku

wwisniowski@wsattorney.com
Timothy Sullivan

timsullivan@wsattorney.com

Magdalena Grabala
John M. Glover Insurance Agency

 oferujemy ubezpieczenia:
 -samochodów -domów
 -biznesu -zdrowotne
 860 259 2229
 mbgrabala@jmg.com

9 Webster Square Rd., Berlin, CT 06037

We now offer Granite Flush Markers and Monuments at all our locations! 

The Catholic Cemetery Association
of the Archdiocese of Hartford, Inc.

Advanced Planning of your Cemetery needs is a loving gift that relieves 
your family of a difficult decision in the midst of their grief. Whether 
a Traditional Grave, Mausoleum, or Cremation, let our caring team of 

Family Service Advisors help you choose your Cemetery needs.
www.ccacem.org

Mt St Benedict Cemetery, Bloomfield 
860-242-0738 

Holy Cross Cemetery, Glastonbury  
860-646-3772 

St Mary Cemetery, East Hartford  
860-646-3772 

St James Cemetery, Manchester  
860-646-3772

St Mary Cemetery, New Britain  
860-225-1938

St Bridget Cemetery, Manchester  
860-646-3772

Plan of Safe Care
Connect to resources that will help 
support your health and
your baby’s health and 
development.
cdi.211ct.org/capta

THIS SPACE IS

Grecki Paving, Inc
AsphAlt pAving • ConCrete sidewAlks

Charles Grecki
164 Coccomo Circle

New Britain, CT 06051
PH: 860.224.4759

FAX: 860.827.8611

15 New Britain Avenue
Unionville, Connecticut 06085

860.404.0499
www.polishhelpinghands.com

If helping people is your passion, 
please join us. We offer a great 

work environment. Call or stop by.

Services For Seniors And 
Their Loved Ones

POLISH HELPING HANDS
Companions, Homemakers 

& Live-In Caregivers

Senior In Home Care Services
Live in or hourly care giver services

HCA#0001283

Polish Care Services

(860) 255-8278
www.polishcareservices.com

Medicaid 
Approved

Veteran Services

Private Pay
Accept

Longterm 
Insurance


