
              Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time October 16, 2016 
 

Reflection 

 

Our divine Lord teaches us, in the parable for this Sunday, the need for perseverance in prayer. 

This perseverance develops our trust and confidence in God. It helps us to become humble and to 

realize how weak we are when left to ourselves. It keeps us close to God, as we learn how 

dependent we are on his generosity. If we only would realize that God is perhaps never closer to 

us than when we think he is forgetting us! The trials of life, spiritual or temporal, which he allows 

to suffer, are not obstacles to our spiritual progress but rather stepping-stones without which we 

could not cross the rivers of life at all. 

 

God wants every one of us in heaven but just as no two men on earth have the same identical 

features, so also no two men on earth have the same road to lead them to heaven. God is supervising 

the journey of each one of us. He is ever there to help of the obstacle on one’s road is 

insurmountable. We may and we must, keep asking God for the spiritual and temporal favors 

which we feel we need. We must never grow despondent or feel that God has lost interest in us, if 

he delays in granting these favors. When we shall look back on our earthly journey from the happy 

vantage point of heaven, we shall see how effectively and how lovingly God regulated our journey. 

When he did not grant a certain favor it was because he had a much more important one to give 

us, one we did not ask for or even realize we needed. 
 

Collection:  from Last Weekend Oct 8/9 $1,510.00; Diocesan Assessment: $ 503.00  Thank you 

for your generosity! 

 

Remember Your Deceased:  November is a month of a special remembrance the members of 

our families or friends who passed away.  Envelopes for that purpose can be found on the tables 

either entrance of the church.             

 

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 15th 5:00 PM + Francis Figiel 

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

10:30 AM 1) + Staisława , Franciszek Mnich, zam  Wnuczka 

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

Mon. Oct 17th No Mass  

Tues. Oct 18th 7:30 AM + Toby O’Mara, req. The Kelly Family 

Wed. Oct. 19th 7:30 AM For God’s blessings for Christopher, Robert & Olivia, req. Father 

Thurs. Oct 20th 7:30 AM + Jim Carey, req. Wife 

Fri. Oct 21st 7:30 AM + Felix Laquidara, req. Kelly Family 

Sat. Oct 22nd 5:00 PM For Parishioners 

Sun. Oct 23rd 9:00 AM + Mary Cresitello 

10:30 AM Za zmarłych z Rodzin: Kaczyński, Bibułowicz, Romanowski, Choiński, Łukowski 

   



   Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła – 16 X 2016 

Refleksja             
 

Modlitwa przygotowawcza: spróbuj zobaczyć siebie na modlitwie w różnych życiowych 

sytuacjach. 

 

Jezus w różny sposób zachęcał swoich uczniów do modlitwy. Nie mówił na czym miałaby ona 

polegać, (oprócz modlitwy Ojcze nasz) ale zachęcał by znajdowali czas na spotkanie z Bogiem. 

Sam był przykładem tego co głosił, bo ewangeliści wielokrotnie mówią o Jego wychodzeniu w 

samotności na pustynię, gdzie spędzał noc na modlitwie, rozmowie z Ojcem. Zawsze warto prosić 

o łaskę modlitwy, by Jezus uczył nas jak się modlić, byśmy dawali się Jemu duchowo kształtować. 

Czy moje życie i życie modlitewne łączą się? Jak wygląda moja modlitwa? Jak kontakt z Bogiem 

i Jego łaska wpływa na mnie? 

 

... i nie ustawać 
 

Modlitwa, by była skuteczna musi być wytrwała. Jeśli każdego dnia znajduję czas dla Boga to 

wpływa to na moją relację z Nim bez względu na to jak się modlę. Czas, który daję Bogu na 

wyłączność pozwala Mu działać w moim sercu przez Ducha Świętego. Moment przeznaczony na 

osobistą modlitwę nie jest nigdy stracony. Choć każdy z nas może mieć różne odczucia po niej; 

zadowolenia, smutku, niedosytu, itp., to warto podziękować za każde nawet najtrudniejsze 

spotkanie. Czy zdarzały mi się kryzysy na modlitwie? Jak sobie z nimi radziłem? Czy 

kiedykolwiek w moim życiu przestałem się modlić? Co się wtedy działo? 

 

Czy jednak Jesus znajdzie wiarę na ziemi, gdy powtórnie przyjdzie na ziemię? 

 

Modlitwa jest wyrazem naszej wiary. Uwrażliwia nasze serca na działanie Boga – w ciszy i 

milczeniu Jego głos jest bardziej słyszalny. Dzięki temu nabieramy wrażliwości na Jego obecność 

w codziennych, zwyczajnych sytuacjach. Jeśli traktujemy Boga realnie na modlitwie, zapraszamy 

Go do naszego życia takim jakie ono jest to w ten sposób wyznajemy naszą wiarę w Niego i Jego 

moc. Modlitwa jest ciągłym oczekiwaniem spotkania, pragnieniem doświadczenia miłości Boga 

tutaj na ziemi. Dzięki temu pragnieniu On może działać w naszych sercach. Czy zauważam Jego 

działanie, przychodzenie w moim życiu? Gdzie ostatnio tego doświadczyłem? 

Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było ważne dla ciebie w wybranej przez 

Ciebie medytacji. Odmów „Ojcze nasz”. 
 

Wypominki:  Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci za zmarłych z naszych rodzin lub 

znajomych. Koperty z wypominkami możemy znaleźć na stolikach przy wejściach do kościoła. 

 

Polska Szkoła:  Zajęcia w Polskiej Szkole w naszej Parafii 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  8/9 X:  $ 1,510.00. Na Diecezję:  $ 503.00.  Dziękujemy za hojność! 

 



 

 


