Thirtieth Sunday in Ordinary Time October 23, 2016
Reflection
Jesus addresses this parable to those who are convinced of their own righteousness and despised
everyone else (Luke 18:9).
Here we have a description of two kinds of people. The first is a portrayal of one who is full of
self, puffed up with pride, conceited, judgmental, and arrogant, lacking in compassion, and filled
with contempt for other followers of Jesus.
There is no awareness here for the need of God’s mercy. The second person depicts one who is
empty of self, sorrowful, repentant, and aware of shortcomings, filled with the beautiful truth of
humility. This one is fully aware of the need for mercy and is able to humbly express that need.
Although I am reasonable certain which of these two people you would like to be, there is probably
a little of each residing in the shadows of all our lives.
Collection: from Last Weekend Oct 15/16 $ 1645.00. 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 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
Mon. Oct. 24th No Mass
Tues. Oct. 25th 7:30 AM + Alfred Bacchetta
Wed. Oct. 26th 7:30 AM + Wojciech Malinowski, req. Andrzej Karcz
Thurs. Oct. 27th 7:30 AM + Peggy Moloney, req Kelly Family
Fri. Oct. 28th 7:30 AM For Health and God’s Blessings for Halina
Sat. Oct. 29th 5:00 PM + Geraldine Barlak, req Frank & Family
Sun Oct 30th 9:00 AM + Thomas Lopatofsky, req. Susan
10:30 AM + Francis Figiel

Trzydziesta Niedziela Zwykła – 23 X 2016
Refleksja
Przekaz o faryzeuszu i celniku Jezus kieruje do tych, którzy są dufni w sobie. Kieruje do ludzi,
którzy widzą siebie jako uczciwych, sprawiedliwych, innymi zaś pogardzają. Człowiek, który jest
całkowicie przepełniony sobą i skupiony na własnym ja, nie ma miejsca ani dla innych, ani dla
Boga. Pycha i pogarda idą zawsze w parze. Pierwsza zamyka na ojca, druga na braci.
Jezus na początku przypowieści krótko przedstawia bohaterów opowiadania: faryzeusza i celnika.
Nie opisuje ich bliżej, ale samo zestawienie obok siebie takich osób pozwala przypuszczać, że
źródłem przesłania płynącego z przypowieści będzie istniejący między nimi kontrast.
Przykładowe opowiadanie – przypowieść Jezusa, to opowiadanie zawierające przykład wzięty z
życia i przejaskrawiającym pewne postawy ludzkie, aby w tym świetle można było łatwiej
dokonać ich oceny moralnej. Przypowieść tę rozpoczyna wstęp Łukasza, poruszający problem
sprawiedliwości i zawierający propozycję interpretacji opowiadania (Łk 18,9). Całość
opowiadania zaś kończy komentarz, w którym Jezus dokonuje oceny postaw faryzeusza i celnika
oraz wyjaśnia, który z nich został usprawiedliwiony (Łk 18,14). Tym sposobem wstęp tworzy wraz
z komentarzem Jezusa pewien rodzaj konkluzji, która każe tę przypowieść rozważać w świetle
pytania: kto może być usprawiedliwiony?
Przypowieść jest skierowana do każdego z nas. Jest nią przekonanie o własnej sprawiedliwości,
połączone z pogardą wobec innych. Opowiadanie stawia znak pytania co do kwestii czy można
być sprawiedliwym i gardzić innymi. Pogarda bowiem wobec bliźniego stawia pod znakiem
zapytania sprawiedliwość danej osoby, ponieważ sprzeciwia się przepisom Prawa, które uczy
szacunku do drugiego człowieka, które przestrzega przed wydawaniem niesprawiedliwych
wyroków (zob. Kpł 19,11-17). Warto pamiętać, iż starotestamentalne Prawo w centrum stawia
przykazanie miłości bliźniego (Kpł 19, 18).
Należy w tym miejscu dodać, że w gronie tych, którzy byli przekonani, że są sprawiedliwi a innymi
gardzili, nie musiały znajdować się wyłącznie osoby zdeprawowane i fałszywie oceniające własną
postawę. Mogli do nich należeć również tacy, którzy byli sprawiedliwi, ale swoją moralną i
religijną doskonałość stawiali jako miarę oceny innych i zarazem potępiania tych, którzy byli
mniej doskonali. Również taka postawa jest daleka od nauczania ewangelicznego. Stąd też Jezus
opowiada przypowieść, aby ukazać niektórym słuchaczom ich mniemanie o swej sprawiedliwości
jako karykaturę prawdziwej pobożności.
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) 7966783
Taca o ostatniego weekendu 15/16 X: $ 1,645.00. Dziękujemy za hojność!

