
       Twenty-forth Sunday - September 11, 2016 
 

2016 Bishop’s Annual Appeal:  Be Rich in Good Works 

Many parishioners have received, or will receive, a letter from Bishop Serratelli requesting support for the 2016 

Bishop’s Annual Appeal. This year, the theme of the Appeal is Be Rich in Good Works. 

The Bishop’s Annual Appeal supports four very worthy causes:  our Catholic Charities agencies: Nazareth 

Village, our diocesan priests’ retirement residence; our inner-city elementary schools and seminarian education.  

Last year’s Appeal raised a record amount which meant that even more could be done for the people in our 

Diocese.  You can help make this year’s Appeal an even greater success by making a generous pledge today. 

Whatever you can do to help will be a great blessing! 

Bishop's Annual Appeal  

 
 

“Amen, I say to you, whatever you did for one of the these least brothers of mine, you did for me.” (Matthew 

25:40) 

 
https://www.2015appeal.org/ 

NO MORE WAR – 15TH ANIVERSARY OF 9/11 – TRUST IN GOD 

Those of us who lived through September 11, 2001, remember where we were when we got the news, what we 

did, how we felt. And we are aware that the impact of September 11 goes far beyond the thousands of tragic 

deaths that day. In short, the 9/11 attacks have changed the course of history. But for most of our students, 

September 11 is just that: history.  

 

In John 15:5, Jesus says that apart from Him, we can do nothing.  God wants us to put our confidence and trust 

in Him, all the time, in everything.  Proverbs 3:5,6 says, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on 

your own understanding; in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths.   

20/20 Winner:  Mary Yonk 

Collection:  from Last Weekend  Sep. 3/4:  $ 1,264.00   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 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 

Mon Sept 12th No Mass 

http://www.2015appeal.org/


Tues Sept. 13th 7:30 AM Special Intention 

Wed Sept 14th 7:30 AM + May & James Cerchione and Ann & Joseph Kuchta 

Thurs. Sept 15th 7:30 AM + Teresa Karch 2 rocz smierci, zam. Maz z Rodzina 

Fri. Sept. 16th 7:30 AM + Jim Carry, req. Wife 

Sat Sept 17th 5:00 PM For Parishioners 

Sept 18th 9:00 AM Special Intention 

10:30 AM + Stanislaw Fugas, zam. Zona 

 

   Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła – 11 września 2016 

2016 Biskupi Roczny Apel:  Badzcie bogaci w dobre uczynki 

Wielu parafian otrzymało, lub wkrótce otrzyma, list od Biskupa Serratelli w których prosi o poparcie dla 2016 

Biskupiego Rocznego Apelu. 

Biskupi Roczny Apel popiera cztery bardzo ważne dziedziny: nasze diecezjalne Katolickie Agencje 

Charytatywne, Ksieży Emerytów, Katolickie Szkoły oraz wykształcenie seminarzystów.  Ubiegłoroczne potrzeby 

Apelu wzrosły co oznacza, że i w tym roku możemy pomóc ludziom w naszej Diecezji.  Możemy to uczynić 

przez hojniesze zobowiazanie na ten cel już dzisiaj.  Cokolwiek uczynimy pomagajac innym, znajdziemy w sercu 

pokoj i Boże błogosławieństwo!  

NIGDY WIECEJ WOJNY – 15 ROCZNICA 9/11 – UFAJMY BOGU 

11 września 2001 roku przestepcy przeprowadziłi cztery ataki terrorystyczne, wykorzystując do tego samoloty 

pasażerskie. Dokonało ich 19 porywaczy, którzy kupili bilety na 4 loty krajowe amerykańskich linii lotniczych i 

po przejęciu kontroli nad maszynami, skierowali je na znane amerykańskie obiekty – wieże World Trade Center 

oraz Pentagon. 

Dwa samoloty uderzyły w bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci zniszczył część 

Pentagonu. Czwarty samolot United Airlines 93 nie dotarł do wyznaczonego celu , bowiem rozbił się na polach 

w Pensylwanii, pod Pittsburgiem, ok. 15 min. lotu od Waszyngtonu. Przypuszcza się, że miał uderzyć w Biały 

Dom lub Kapitol.   Łącznie w zamachu tego dnia zginęły 2973 osoby i 19 porywaczy. W czasie akcji ratunkowej 

życie straciło ponad 300 funkcjonariuszy, głównie straży pożarnej i policji. Wśród ofiar było siedmiu Polaków: 

Maria Jakubiak, Dorota Kopiczko, Jan Maciejewski, Łukasz Milewski, Anna Pietkiewicz, Józef Piskadło, Norbert 

Szurkowski.  Pomodlmy sie za ich dusze. 

Nie znajac naszej przyszłości powinnismy przede  wszystkim zaufać Bogu, uwierzyć że On ma plan dla każdego 

z nas, ma dla nas drogę, którą musimy przejść w życiu. Zawierzyć Mu i pozwolić się prowadzić. I choć może  nie 

rozumiemy tego, co się dzieje wokół, stawiamy pytania: dlaczego?, gdzie jesteś?   Nie ponaglajmy Go. Czasem 

zrozumienie przychodzi gdy patrzymy z perspektywy czasu w przeszłość, w Boże działanie, wtedy jaśniej 

widzimy i rozumiemy co i dlaczego działo się w naszym życiu właśnie tak, a nie inaczej.  

Polska Szkoła w Naszej Parafii:  Zajecia odbywają się w każdą sobotę od 9:00 do 1:00PM.  Prosimy o kontakt 

z Panią Bozeną Wieczorek (973) 727-2852 (Email: jedyna66@gmail.com). 

 

20/20 Wygrana:  Mary Yonk 

Taca o ostatniego weekendu  ¾ wrzesnia:  $ 1,264.00   Dziekujemy za hojność! 

Druga taca we wrzesniu:  10/11 – Podatek dla Diecezji;  24/25 – Utrzymanie budynków parafialnych.  
 

 


