
                            Twenty-Seventh Sunday – October 2, 2016 
 
2016 Bishop’s Annual Appeal Be Rich in Good Works 

Our Catholic Charities agencies, the largest recipient of funds from the Bishop’s Annual Appeal, 

serve tens of thousands of people each year, from seniors and disabled adults to those with 

addictions and in need of counseling. In fact, a record number of people have been seeking the 

services of Catholic Charities over the years. Please be as generous as you are able to the 2016 

Bishop’s Annual Appeal so we can continue to serve those in desperate situations. For your 

convenience, you can make an online gift or pledge at www.2016appeal.org. 

 

Liturgical Reflection 

Jesus’ parable makes it clear that faith is not something that we can earn. To have faith is to be 

like a flower opening to the sun. It is God who pours out his love upon us all, and it is God who 

has placed in us the capacity to respond, let there be nothing but gratitude in our hearts for the gift 

of love so lavishly offered.  Though it be as tiny as a mustard seed, our faith will be real when it 

bears fruit in love. As we approach communion today, let us pray that Jesus will pour his Spirit 

again into us, and that he will give us the gift of his faith-filled and loving heart. 

 

Dinner 20/20  Will be for three weeks. Please complete your dues.  

Collection:  From Last Weekend Sept. 24/25  $ 1,402.00;  Maintenance $ 344.00   Thank you 

for your generosity! 

 

100th Birthday of Grace Mudrock:  Dear Grace:  On behalf of all Parishioners we 
wish you real joy to live many more years in good health and happiness.  May the 
Blessed Virgin Mary intercede for you daily and God bless you abundantly!  With 
love and prayers – Fr. Zbigniew, Pastor 
 

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 Oct 1st 5:00 PM + Francis Figiel 

Sun. Oct 2nd 9:00 AM  For all our Parishioners 

                       10:30 AM + Marie & Stefan Kratky 

Mon. Oct 3rd No Mass 

Tues. Oct 4th + Teresa Karcz, req. Husband 

Wed. Oct 5th  7:30AM  For all our Parishoners 

Thurs. Oct 6th 7:30AM + Mary Crestillo 

Fri. Oct 7th 7:30 AM + Jan, Stefania, Andrzej 

Sat. Oct 8th 5:00 PM  For God’s blessings to Grace Mudrock on her 100th Birthday  

Sun. Oct 9th 9:00 AM + In Memory of Deacon Frank Para, req Aunt Mary Smack 

10:30 AM  + Jan, Genowefa i Cezany Raczynski;  Stefania i Antoni Bryla, zam. Rodzina 

Raczynski 

 

http://www.2016appeal.org/


 
     Dwudziesta Siódma Niedziela Zwyka – 2 października 2016 

2016 Biskupi Roczny Apel:  Badzcie bogaci w dobre uczynki 

Nasze katolickie organizacje charytatywne,na które wpływa największa część z Biskupiego Rocznego 

Apelu, służy dziesiątkom tysięcy ludzi każdego roku począwszy od emerytów do kalekich dorosłych, 

również mającym uzależnienia i potrzebującym specjalnych konsultacji.  Faktycznie,ogromna liczba 

zarejestrownych ludzi potrzebuje takiej opieki każdego roku.  Prosimy wie okazać swoją hojność na 2016 

Biskupi Apel stosownie do Państwa mozliwości,abyśmy mogli slużyć,którzy są w najbardziej dramatycznej 

sytuacji.  Dla Państwa wygody istnieje mozliwość złożenia swojej donacji przez internet 

www.2016appeal.org    

Refleksja Liturgiczna 

 

2 października każdego roku jest wyjątkowym dniem, gdyz solenizantami w tym dniu są nasi Aniołowie 

Stróżowie. Każdy człowiek – bez względu na wyznawaną wiarę – rodzi się z przydzielonym mu Aniołem 

Stróżem. Co ciekawe, każdy jeden Anioł Stróż jest inny – zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i o swoje 

możliwości duchowe. Człowiek rodzi się z określoną pojemnością duchową (daną przez Ojca-Stwórcę) i 

ma obowiązek rozwijać tę duchowość, która polega na niczym innym, jak na uczeniu się rozmowy z 

Bogiem – w tym także codziennej walce z szatanem i swymi słabościami. Powinniśmy obcować z trzema 

Kościołami Świętymi – Zwycięskim w Niebie, Oczyszczającym się w Czyśćcu i Walczącym na ziemi – czy 

wykorzystywać ogromne bogactwo duchowe, jakie mamy do dyspozycji: Charyzmaty i Dary Ducha 

Świętego, Sakramenty Kościoła, Pismo Święte, Różaniec Święty, Szkaplerz i wiele innych. Dlatego to, na 

ile człowiek odczuwa wyjątkowość swojego Anioła – czy Anioła innej osoby – jest silnie uzależnione od 

stopnia rozwoju jego pojemności duchowej, a to uwarunkowane jest oddziaływaniem łaski Bożej i 

chęciami danego człowieka.  

Anioł Stróż jest tak mocno z nami związany, że podobno jeśli któryś człowiek po śmierci trafia do Piekła, 

to Bóg musi wykasować pamięć Anioła Stróża o tym człowieku – tak wielkim bowiem cierpieniem dla 

Anioła byłaby wieczna świadomość, iż osoba, o którą całym sobą walczył w każdej sekundzie jej życia – 

z prawdziwej Miłości i odpowiedzialności – trafiła ostatecznie do Piekła (czyli na wieczne potępienie – 

niekończący się brak możliwości oglądania Boga twarzą w twarz).   Na Aniołach Stróżach zawsze można 

polegać, dlatego nie zasmucajmy ich. Dziękujmy im każdego dnia za ich obecność. Za każdym razem, 

kiedy sie do nich zwracamy, warto uwielbiać je w Trójcy Przenajświętszej – one bowiem działają dla 

chwały Bożej. 

Setne Urodziny Prosimy o modlitwę w intencji Grace Mudrak, która w tym tygodniu obchodzi 

setne urodziny. Patrz: strona angielska. 

Obiad 20/20   Już za trzy tygodnie. Prosimy o uregulowanie składek.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Polska Szkola:  Zajęcia w naszej Polskiej Szkole odbywają się w każdą sobotę od 9:00 AM do 

1:00 PM.  Nadal przyjmujemy dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Dzwonić: (973) 796-6783  

Taca o ostatniego weekendu:  $ 1,402.00.  Na utrzymanie budynków parafialnych: $ 344.00.   

Dziękujemy za hojność! 

 

http://www.2016appeal.org/


 


