
               Twenty-fifth Sunday - September 18, 2016 
 

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

As you consider your pledge to the 2016 Bishop’s Annual Appeal, it is important to know that the Partners 

in Faith campaign conducted in 2013 and the Bishop’s Annual Appeal are different drives serving different 

needs. The Partners In Faith campaign raised funds for ministries outside the Diocese’s general operating 

funds and included some endowments with an eye toward future needs. The Bishop’s Annual Appeal, on 

the other hand, helps fund immediate, day-to-day operations of four important ministries and programs: 

Catholic Charities, seminarian education, our diocesan priests” retirement residence and our inner-city 

schools. 

With this in mind, please be as generous as possible to this year’s Bishop’s Annual Appeal. If you have 

received the Bishop’s letter, please prayerfully respond today. 

 

Liturgical Reflection  
Meditate on today’s gospel we need to remember that parables, unlike allegories, focus on only one element 

in the comparison. Thus, the lesson to be drawn from the parable is that the followers of Jesus must also 

act prudently in regard to their future prospects.  It should also be noted that this steward, though lacking 

in good management, was probably not as unjust as at first appears. In all likelihood, he was simply 

subtracting his own substantial commission from the debt owed to his master. The sayings that follow the 

parable sharpen its focus by making it clear that what Jesus has in mind is the attitude that his followers 

must adopt in regard to their earthly possessions, whether they be wealth or personal talents. If one allows 

these human and temporal things to monopolize one’s attention, there is great danger that the eternal 

treasure will be lost. 

 

Polish School: Classes are each Saturday from 9:00 AM to 1:00 PM. We still register children from age 

of 4 to 14. Please contact Bozena Wieczorek (973) 727-2852 (Email: jedyna66@gmail.com). 

 

20/20 Winner:  Peggy Bufano 

 

Collection:  from Last Weekend Sept. 10/11 $1,649 Thank you for your generosity! 

Second Collection: Diocesan Assessment $ 405.00 

 

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

Jeffrey Leonard, Grace Mudrock and Barbara Giordano. 

 

Mass Schedule: 

Sat. Sept. 17th 5:00 PM For Parishoners 

Sun Sept. 18th 9:00 AM Special Intention 

                          10:30 AM + Stanislaw Fugas, zam. Zona 

Mon. Sept 19th No Mass 

Tues. Sept 20th 7:30 AM + Mary Cresitello 

Wed. Sept 21st 7:30 AM  Special Intention 

Thurs. Sept 22nd 7:30 AM + Paula Mitchko, req. Ray & Ellen Cerrichone 

Fri. Sept 23rd 7:30 AM For Health and God’s Blessings for Halina 

Sat. Sept 24th 5:00 PM + Francis Figiel 

Sun. Sept 25th 9:00 AM + Susan & Thomas Lopatofsky 

                          10:30AM + Henryka i Saturnin Romanowscy, zam. Corka z Rodzina 

 



    Dwudziesta Piata Niedziela Zwyka – 18 września 2016 

2016 Biskupi Roczny Apel:  Bądzcie bogaci w dobre uczynki 

Bądźcie bogaci w dobre uczynki. Podczas gdy rozważamy podjecie naszego zobowiązania na 2016 

Biskupi Roczny Apel bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, że Kampania „Partners In Faith” prowadzona w 

roku 2013 i Biskupi Roczny Apel Biskupi Roczny Apel to różne formy pomocy służącej różnym potrzebom. 

Kampania „Partners In Faith” zbierała fundusze na poza diecezjalne usługi w ogólnym planie wydatków, 

mając na uwadze potrzeby nadchodzące w przyszłości. Biskupi Roczny Apel przeciwnie potrzebuje 

funduszy natychmiast na codzienne wydatki dla czterech bardzo ważnych posług i programów: Katolicka 

działalność charytatywna, wykształcenie seminarzystów, utrzymanie naszych diecezjalnych kapłanów 

będących na emeryturze oraz bieżące potrzeby na szkolne nauczanie. 

Będąc świadomi przedstawionych wyżej potrzeb, prosimy o Wasza hojność w tym czasie na Biskupi Roczny 

Apel. Jeśli otrzymali już Państwo list od Biskupa, prosimy na jego odpowiedz w modlitewnym duchu już 

dzisiaj. 

Refleksja Liturgiczna 

Jezus wcześniej opowiedział faryzeuszom trzy przypowieści: o znalezieniu owcy, monety i powrocie syna. 

Teraz zwraca się do swoich uczniów z przypowieścią o nieuczciwym zarządcy. 

Nieuczciwy zarządca okradał właściciela majątku. Właściciel zamierza usunąć zarządcę ze stanowiska. W 

ostatniej chwili zarządca podejmuje kolejne działania: fałszuje dokumenty księgowe na korzyść 

dłużników, aby po utracie stanowiska korzystać z przychylności tych, których długi zostały pomniejszone 

przez sfałszowanie dokumentów księgowych. Wartość materialna umorzonych długów wystarcza na 

wysokie wynagrodzenie sprytnego rządcy przez dłużników. 

Jezus wyjaśnia uczniom, że faryzeusze uważają siebie za sprawiedliwych i wypełniających przepisy 

Prawa. Jednak Jezus zna ich chciwość. Uczniowie Jezusa są jedynie rządcami tego, co otrzymali od Boga. 

Wszystko, co mogą dać ludziom, pochodzi od Boga. Niektórzy faryzeusze i ludzie im podobni, okazali się 

nieuczciwymi zarządcami Bożego „mienia.” Uczniowie Jezusa służą ludziom, którzy potrzebują zbawienia 

Bożego, a nie służą „mamonie”, czyli ukrywaniu za religijną fasadą własnego pożądania, chciwości i 

gromadzenia skarbów 

Polska Szkola w Naszej Parafii:  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9:00 do 1:00 PM.  

Nadal 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:  Peggy Bufano 

Taca o ostatniego weekendu:  $ $1,649  Dziekujemy za hojność!;  Druga Taca:  Na diedezjalny 

podatek:  $ 405.00 

Druga taca we wrześniu:  24/25 – Na utrzymanie budynków parafialnych.  
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