
   Twenty-third Sunday in Ordinary Time September 4, 2016 

Reflection on God’s Words 

How many of us felt a little uneasy as you listened to today’s Gospel? I would hope that most of us were 

a little uneasy we heard Jesus’ challenging words to anyone who chooses to follow him as a disciple.  

From the very beginning, Jesus tells us that he is not offering us an easy way of life. He is asking us to be 

like him – focused on doing the will of the Father no matter the cost. We know that this focus took him 

away from his family, cost him the lack of material comforts, and eventually brought him to the cross.  

If we choose to follow him and focus our lives on doing the Father’s will, then we too may have to make 

choices in our relationships.  We may have to renounce some material comforts, and certainly we will 

have to carry our own crosses in this life. Jesus is telling us that we must sit down and calculate our 

willingness to make these choices and our courage to follow them through. 

It’s very easy to listen to the challenge in Jesus’ words, and forget that he spoke them out of love for us 

and for his Father. He has told us often that he will never ask us to do anything on our own. He will 

always be with us and provide the grace we will need to meet the challenges. Any challenge will be only 

a bump on our road to eternal union with God. 

Polish School 

The New Year of the Polish School, 2016/2017, will begin Sept. 10, 2016 at 9:00 AM. We register the 

children from the age of 4 to 14.  Please contact Mrs. Bozena Wieczorek (973)-727-2852 (Email: 

jedyna66@gmail.com). 

 

 20/20 Winner :  Mae Wiswall 

 

Collection:  from Last Weekend  Aug  27/28:  $ 1,705.00   Thank you for your generosity! 

 

Second Collection in September:  10/11 – for Diocesan Assessment;  24/25 – for Maintenance  

 

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyna Kalwa, Barbara 

Tyburska, Jeffrey Leonard, Grace Mudrock and Barbara Giordano 

 

Mass Schedule: 

Sat. Sept 3rd 5:00 PM + Anna M. and Michae Bindas req. Bindas Family 

Sun. Sept. 4th 9:00 AM For  the Health of Barbara Giordano  

Sun. Sept. 4th 10:30 AM + 5th Anniversary  Leon Wach  

Mon Sept 5th LABOR DAY NO MASS 

Tues Sept. 6th 7:30 AM + Mary Crestillo 

Wed Sept 7th 7:30 AM Special Intentions 

Thurs. Sept 8th 7:30 AM For God’s Blessings for Christopher, Robert & Olivia, req. Father 

Fri. Sept. 9th 7:30 AM + Jan, Stefnia, Andrzej 

Sat Sept 10th 5:00 PM + Francis Figiel 

Sept 11th 9:00 AM + Paula Mitchko, req. Mark & Estelle Bishop 

Sept 11th 10:30 AM O zdrowie dla 18-miesiecznego Kubusia z Warszawy, ktory przyleci do Ameryki na 

leczenie, zam. Rodzina Walenz 

 



   Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwyka – 4 wrzesnia 2016 

Kanonizacja Matki Teresy   

 

Osiem dni potrwa rzymskie świętowanie kanonizacji bł. Matki Teresy z Kalkuty. Siostry Misjonarki 

Miłości przedstawiły ośmiodniowy program obchodów, których hasłem są słowa: „Nosicielka czułej i 

miłosiernej miłości Boga”, wpisujące się w trwający w Kościele Jubileusz Miłosierdzia.  

Matka Teresa byla założycielką Zgromadzenia Misjonarek Miłosierdzia. Przez lata pracowała w Kalkucie, 

opiekując się najbiedniejszymi mieszkańcami slumsów oraz ludźmi umierającymi na ulicach. Za swą 

działalność w Indiach otrzymała w roku 1979 Pokojową Nagrodę Nobla, a w roku 1980 najwyższe 

odznaczenie indyjskie Bharat Ratna. Jej indyjski biograf Navin Chawla  podkreśla, że Hindusi uważają 

albańską zakonnicę, która do Indii przybyła w roku 1929, za swoją rodaczkę. Została ona beatyfikowana w 

roku 2003 przez Jana Pawła II.  

W czwartek 1 września na uniwersytecie LUMSA zostala otwarta wystawa przedstawiająca „życie, 

duchowość i przesłanie” Matki Teresy, czynna do 7 września. Po południu w Audytorium św. Cecylii 

odbędzie się rodzinny festyn „z ubogimi i dla ubogich”.  W piątek 2 września w bazylice św. Anastazji na 

Palatynie byly odprawiane Msze św. w różnych językach (angielskim, hiszpańskim i włoskim), a po 

liturgiach można bylo uczcić relikwie Matki Teresy. Wieczorem w bazylice św. Jana na Lateranie papieski 

wikariusz dla diecezji rzymskiej kard. Agostino Vallini poprowadzil czuwanie modlitewne, połączone z 

adoracją eucharystyczną. Hasłem spotkania będą słowa: „Promieniując światłem Chrystusa: wezwanie do 

świętości”. 

W sobotę 3 września o 10.00 na placu św. Piotra papież Franciszek wygłosil katechezę do uczestników 

Jubileuszu Pracowników Dzieł Miłosierdzia i Wolontariuszy, zaś po południu w bazylice San Andrea della 

Valle w centrum Rzymu wierni wysłuchali muzycznego oratorium Marcello Bronzettiego ku czci nowej 

świętej.  Centralnym dniem obchodów jest niedziela 4 września. O 10.00 na placu św. Piotra papież 

Franciszek dokona kanonizacji Matki Teresy. 

W tym samym miejscu i o tej samej godzinie w poniedziałek 5 września sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej 

kard. Pietro Parolin odprawi dziękczynna Mszę św. za kanonizację. Tego dnia przypadnie po raz pierwszy 

liturgiczne wspomnienie św. Matki Teresy. Po południu można będzie uczcić jej relikwie w bazylice św. 

Jana na Lateranie, podobnie jak przez cały dzień 6 września.  W końcu 7 i 8 września relikwie będą 

wystawione w kościele św. Grzegorza Wielkiego na wzgórzu Celio. Można będzie wtedy również 

odwiedzać pokój Matki Teresy w tamtejszym klasztorze św. Grzegorza. 

Poczatek Roku Naszej Polskiej Szkoly, 2016/2017, rozpocznie sie 10 września o godz. 9.  Przyjmujemy 

dzieci w wieku od 4 do 14 lat.  Prosimy o kontakt z Panią Bożeną Wieczorek (973) 727-2852 (Email: 

jedyna66@gmail.com). 

 

 20/20 Wygrana :  Mae Wiswall 

 

Taca o ostatniego weekendu  27/28 sierpnia:  $ 1,705.00   Dziekujemy za hojność! 

Druga taca we wrzesniu:  10/11 – na podatek dla Diecezji;  24/25 – na utrzymanie budynkow 

parafialnych  



 

 

 


