
                      Twenty-eight Sunday in Ordinary Time October 9, 2016 
Reflection 

Are we like the nine lepers do we simply want to get on with our lives instead of reflecting on the 

source of good gifts? After any our various recoveries, do we move on immediately- without first 

giving thanks? 

The second “good Samaritan” in the gospel, the tenth leper, surely wanted to get on with his life, 

too. Yet, there was a difference with him: he chose to glorify God and then thank Jesus. There is 

a character difference between the person of faith and others who do not return to express gratitude. 

Jesus taught us the lesson of the connectedness of humility, gratitude and faith. At the last supper 

on the night before he died, Jesus washed the feet of his Apostles. Humility. He gave thanks to his 

Father and instituted Eucharist, a word that means “thanksgiving”. Gratitude. He went to Calvary 

and commended himself to the hands of our Father. Faith. 

Humility is the underpinning of gratitude. We recognize our insufficiency and our gratitude to 

God. Humility and gratitude makes us “soft eyed.” Gratitude introduces us to faith – as Naaman 

and Samaritan make clear. Humility and gratitude render it impossible to have the “hard eyes” of 

the macho personality skeptic or the cynic. 

Collection:  From Last Weekend Oct 1/2  $ 1,647.00  Thank you for your generosity! 

  

Reminder 20/20 Dinner October 22, 2016 at 7:00 PM. 

 

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

Tyburska, Jeffrey Leonard, Grace Mudrock, and Barbara Giordano. 

 

Sat. Oct 8th 5:00 PM 100th Birthday Grace Mudrock 

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

10:30 AM 1) + Jan, Genowefa i Cezany Raczyński 

2) + Stefania i Antoni Bryła,  zam Rodzina Raczyński 

Mon Oct 10th No Mass 

Tues Oct. 11th 7:30 AM + Wojcich Malinowski, req. Andrzej Karcz 

Wed Oct. 12th 7:30 AM + May & James Cerchione and Ann & Joseph Kuchta 

Thurs Oct 13th 7;30 AM + Mary Crestillo 

Fri. Oct 14th 7:30 AM For all our Parishoners 

Sat. Oct 15th 5:00 PM + Francis Figiel 

Sun. Oct 16th 9:00 AM For the Health of Barbara Tyburska  

10:30 AM 1) + Stanisława i Franciszek Mnich, zam. Wnuczka 

 2)  O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Rodziny Roberta i Agnieszki Brynczka  

        



      Dwudziesta Ósma Niedziela Zwyka – 9 października 2016 

Refleksja             
 

Jakże wiele cierpień sami sobie stwarzamy!  Ileż negatywnych uczuć i przeżyć jest produktem „na 

własne życzenie”!  Chodzi o sytuacje życiowe, gdy powodem braku wewnętrznego pokoju i 

radości jest  nasza niewłaściwa postawa w sercu. W wielu przypadkach, to nie inni ludzie nas 

krzywdzą, ale sami siebie krzywdzimy, choć możemy mieć błędne poczucie, że niesprawiedliwie 

cierpimy jako ofiary. Dzieje się tak, gdy mamy niesłuszne oczekiwania. Wówczas brak ich 

spełnienia powoduje cierpienie. 
 

 Co więcej, gdy mamy niewłaściwe podejście i tego nie widzimy, wtedy pojawia się także 

tendencja, aby obwiniać, a nawet oskarżać w myślach innych ludzi, którzy tak naprawdę postępują 

prawidłowo, zgodnie z Wolą Bożą. Przyczyną takiego reagowania jest błędny punkt odniesienia. 

Otóż człowiek uznaje siebie za centrum: to, co jest zgodne z moją  wolą, jest dobre, zaś to, co nie 

jest, zostaje nazwane złem. Smutną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niepotrzebne 

cierpienie, utrata szczęścia oraz grzeszne osądy, że człowiek nie spełniający naszych oczekiwań 

jest złym człowiekiem.   

 

Tak więc dla każdego człowieka o dobrym sercu dokonany przez Jezusa cud był wielkim 

powodem do radości. Takie proste, zwyczajne szczęście, że ktoś cierpiał, a teraz będzie mógł 

prowadzić życie sprawniej, mając dwie zdrowe ręce. Przez pryzmat tego wydarzenia Jezus jawi 

się jako człowąiek o wielkiej dobroci, który generuje w dobrych sercach uczucie pokoju i 

wdzięczności. Dla każdego człowieka prawdziwie kochającego Boga, uzdrowienie chorego z 

trądu to rewelacyjna okazja, aby uwielbiać Boże Miłosierdzie i dziękować za dobroć Jezusa.   

 

Warto pamiętać! Drogą do usunięcia wielu niepotrzebnych cierpień jest przemiana myślenia oraz 

rezygnacja z niesłusznych oczekiwań. Gdy w centrum zamiast mojego „ja chcę” pojawia się 

„Wola Boża”, wtedy serce człowieka wypełnia się pokojem, wdzięcznością i szczęściem. Dzięki 

temu sytuacja, która wcześniej powoduje cierpienie, może potem przy „Bożym spojrzeniu” stać 

się źródłem radości i wdzięczności za wielkie dzieła Chrystusowej Miłości.   

 

Tylko Samarytanin widzi i w pełni rozumie, co się naprawdę stało. Jego zdolność dostrzeżenia 

sprawia, że rozumie, iż nie tylko został uzdrowiony, lecz także znalazł Boże zbawienie. Powrót 

Samarytanina świadczy o jego nawróceniu. Jezus jest tym, który uzdrawia z chorób i przywraca 

odrzuconych do ludzkiej wspólnoty.  

 

Obiad 20/20   Już za trzy tygodnie – 22 października o godz. 7:00 PM. Prosimy o uregulowanie 

składek.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Polska Szkola:  Zajęcia szkolne odbywają się w każdą sobotę od 9:00 AM do 1:00 PM.  Nadal 

przyjmujemy dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Proszę dzwonić: (973) 796-6783  

 

Taca o ostatniego weekendu:  $ 1,647.00. Dziękujemy za hojność! 

 
 


