
                            Twenty-Sixth Sunday - September 25, 2016 
 

2016 Bishop’s Annual Appeal:  Be Rich in Good Woks 
                                       Did you know that, in addition to returning your pledge card with a check, you can make 

a gift to the Bishop’s Annual Appeal on line? Simply go to www.2016appeal.org and follow the instructions. You can 

either make a one-time gift or a pledge with monthly payments made automatically for your convenience. More and more 

parishioners are taking advantage of this option, so please consider using this method today if it is convenient for you. 

Whether it is a pledge, a one-time gift, or an on-line donation, your support is most welcome and greatly needed. 

Please consider participating in this worthy cause. 

Reflection on Today’s Liturgy:    The most striking element in the Gospel we have just read is the fact that the rich 

man did not oppress Lazarus in any positive way. He did not directly take anything from him or set out to make his life 

miserable. His fault – and is judged by Jesus to be a most serious one – is that he paid no attention to him. He simply treated 

him as though he did not exist and went ahead merrily living in self-indulgent luxury. 

When it was too late, he cried out to Abraham who reminded him that he had no excuse for his behavior. The essential trait 

of God as revealed in the Scriptures is that he is a God who the cry of the poor, and the key commandment of the whole of 

the Biblical tradition is to love God with all our heart and mind and soul and strength – which means being committed 

positively to work for the carrying out of God’s will in the world, In other words we are to love our neighbor as we love 

ourselves.  The first reading of today’s liturgy from the prophet Amos, is one of hundreds of texts that emphasizes this point. 

The rich man in Jesus’ parable was so caught up with his own self-indulgence that he failed to hear the cry of the poor man 

at his gate – a sure indication that he lacked any true relationship with God. 

20/20 Winner:  Betty Kuretich 

Collection:  from Last Weekend Sept. 17/18:  $1,582.00. Thank you for your generosity! 

Second Collection:  for Louisiana Flood Victims $ 284.00 

 

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 24th 5:00 PM + Francis Figiel 

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

                          10:30AM + Henryka i Saturnin Romanowscy, zam. Córka z Rodziną 

Mon. Sept. 26th No Mass 

Tues. Sept 27th 7:30 AM  + Wojciech Malinowski, zam. Andrzej Karcz 

Wed. Sept 28th 7:30 AM For the health of Barbara Tyburska 

Thurs. Sept. 29th 7:30 AM + Mary Crestillo 

Fri. Sept. 30th 7:30 AM For God’s Blessings for all our Parishioners. 

Sat Oct 1st 5:00 PM + Francis Figiel 

Sun. Oct 2nd 9:00 AM  Special Intention;  10:30 AM + Marie & Stefan Kratky 

 

 

       Dwudziesta Szósta Niedziela Zwyka – 25 września 2016 

2016 Biskupi Roczny Apel:  Badzcie bogaci w dobre uczynki 

Czy wiecie o tym, że zwrot (charity) z zobowiązania na Biskupi Roczny Apel, można wysłać pocztą lub drogą 

elektroniczną. W tym drugim przypadku pójść na: www.2016appeal.org i podążać za instrukcją. Możecie 

Państwo złożyć dar jednorazowo lub dla wygody wpłacić należność zobowiązania w ciągu kilku miesięcy. 

http://www.2016appeal.org/


Coraz więcej parafian wybiera możliwość wpłaty drogą elektroniczną, lecz wybór należy do Państwa. 

 

Niezależnie od tego, czy zobowiązanie Państwa będzie zapłacone jednorazowym darem, czy rozłożonym na 

kilka miesięcy Wasze poparcie jest doceniane i jest bardzo potrzebne. Prosimy uczestniczyć w tym godnym 

uwagi przedsięwzięciu. 

 

Refleksja Liturgiczna: Młoda matka spodziewała się trzeciego dziecka. Zarówno mąż, jak i teściowa, u 

których mieszkała, domagali się stanowczo, by je usunęła. Pewnej nocy miała sen. Zobaczyła piękne dziecko 

biegnące do niej z wyciągniętymi rączkami i wołające: „Mamusiu, nie zabijaj mnie”. Obudziła się i już nie 

mogła zasnąć do rana. Wiedziała, że to nie był zwykły sen, lecz wezwanie sumienia. Po upływie kilku dni 

poszła do lekarza i mimo tak wyraźnego upomnienia, ulegał presji otoczenia. Taka bezradność boli i 

zastanawia. Do zaślepionego człowieka nic już nie dociera. 

 

Podobnie nic nie docierało w czasie ziemskiego życia do ewangelicznego bogacza, „który ubierał się w purpurę 

i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie.” Natomiast przed pałacem bogacza „leżał żebrak pokryty 

wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i 

lizały jego wrzody”. Ta opowieść Jezusa dotyka ważnego problemu: nasze życie doczesne jest konsekwencją 

naszych ziemskich wyborów. Doskonałe streszczenie tej prawdy zawiera stara łacińska maksyma, która uczy, 

że „każdy jest kowalem swojego losu”. 

 

Warto zastanowić się, na czym polegał grzech bogacza? Nie wystarczy powiedzieć, że był złym człowiekiem, 

bo Jezus nic o tym nie mówi. Nie wspomina również o tym, że bogacz dręczył fizycznie Łazarza, że mu 

dokuczał, że z niego kpił, że go obrażał. Nic z tych rzeczy. Bogacz nie dostrzegał Łazarza, bo przed swoimi 

oczyma miał parawan bogactwa, który uczynił go ślepym, nieczułym i obojętnym na los potrzebującego. 

Dopiero w otchłani „podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie”. Dopiero tam „podniósł 

oczy, ale to już zdecydowanie za późno. 

 

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

przyjmujemy dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Prosimy o kontakt z Panią Bożeną Wieczorek, pełniącą 

obowiązki dyrektora szkoły (973) 727-2852 (E-mail: jedyna66@gmail.com). 

20/20 Wygrana: Betty Kuretich 
 

 

Taca o ostatniego weekendu:  $ 1,582.00  Dziękujemy za hojność!  Druga Taca:  Na powodzian w stanie Louisiana:  

$ 284.00 

 

 


