
          Thirty First Sunday in Ordinary Time - October 30, 2016 
 
2016 Bishop’s Annual Appeal:  Be Rich in Good Works 

It is important that when you give to any charitable organization, you are confident that the funds are used 

wisely. Be assured that your gift to the Bishop’s Annual Appeal supports four causes: our Catholic Charities 

agencies, seminarian education, our inner-city area elementary schools and our priests’ retirement 

residence. In addition, 50% of all funds received over a parish’s goal are returned to the parish directly for 

their own pastoral needs. Please know that Appeal funds are used for no other purpose and serve only those 

who live in Morris, Passaic and Sussex counties. Please make a pledge to the Bishop’s Annual Appeal 

today. 

 

Reflection 

The gospel today (Lk 19:1-10) is not just entertainment about a short fat bald man climbing a tree and later 

trying to “buy” his salvation. Rather, it is about the radical changes that everyone must make when Jesus 

issues an invitation. Zacchaeus was also a very rich man and a hated tax collector, a collaborator with the 

occupying Roman Empire. And yet, this is the man that Jesus said he was going to dine with. Even more 

surprising, it was Jesus who initiated the contact. We know that such an action would have been unthinkable 

for a Pharisee, and indeed they all “grumbled.” 

Jesus called Zacchaeus a “descendant of Abraham” (19:9) which both restored the dignity of true 

community identity for this tax collector, and which indicated that all were sinners, not just Zacchaeus. So 

there is no mistake, Jesus concludes “the Son of Man has come to seek and to save what was lost” (19:10). 

 

20/20 Club Winners - October 22, 2016:  Nancy Voytac $100.00; Susan Salko, Zbigniew Przybyło, Frank 

Bevacqua, and Krzysztof Karasiewicz $50.00 each; Gerry Corgliano, Mary Yosh, Sophie Raczynski, and 

Sharon Meeker $25.00 each. Congratulations to all the winners! 

 

Rosary for deceased: Each Friday of November at 7:30 PM the Rosary will be prayed for the souls of 

those whose names are written on this year memorial cards 

Collection:  from Last Weekend Oct 22/23 $1462.00.  Second Collection Mission Sunday $ 398.00.  Thank 

you for your generosity! 

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. 29th 5:00 PM + Geraldine Barlak, req Frank & Family 

Sun Oct 30th 9:00 AM + Thomas Lopatofsky, req. Susan 

10:30 AM 1)  Z okazji imiein i uurodzin za dusze + Jadwigi, Ignacegoo, Damiana, Stanisaławy,  Stanisława, zam. 

Rodzina Orlik;  2) + Danuta Korasadowicz, zam Malgorzata z Rodziną 

Mon Oct 31st No Mass 

Tues. Nov 1st ALL SAINTS DAY  7:30 AM +  Shawn Maloney, req. Kelly Family; 12:00 For Parishioners;  7:30 

PM (Polish) Special Intentions 

Wed Nov. 2nd All Souls Day 7:30 AM 1) + Jan, Stefania, Andrzej; 2) + Jozefa * Bolesław, Stanisław, Marian & 

Regina, Stefania & Stanisław, Edward;   7:30 PM + Teresa Karcz, zam. Mąż z Rodziną 

Thurs Nov 3rd 7:30 AM  O Boże Błogosławieństwo dla Córki Oliwii, zam. Tata 

First Friday. Nov 4th 7:30 AM + Francis Figiel;  7:30 PM For the souls of those whose names are written on this year 

memorial cards  

First Saturday Nov 5th 5:00 PM + Lois Cunningham, req. Kelly Family;  6:00 PM For the souls of those whose 

names are written on this year memorial cards 

Sun Nov 6th 9:00 AM + Virginia Ogledzinski, req. Peg Bufano 

Sun Nov 6th 10:30 AM 1)  + Ewa, Stefan i Stanisław Cielemecki, zam. Dzieci;  2) + Franciszek i Władysław Siembab 

 



           Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła – 30 X 2016 

2016 Biskupi Roczny Apel  Być Bogatym w Dobre Uczynki 

Ważne jest to, że gdy wspomagamy finansowo organizacje charytatywne, to pieniądze te będą użyte mądrze.  Proszę 

być pewnym, że Państwa ofiary na poparcie Rocznego Biskupiego Apelu przeznaczone będą na: Katolickie Agencje 

Charytatywne, wykształcenie seminarzystów, na poparcie szkół podstawowych oraz dla księży emerytów. 

Dodatkowo,  gdy nasza parafia przekroczy w zbiórce wyznaczoną sumę, wówczas 50 % całego funduszu wróci do 

parafii na jej własne potrzeby. Proszę wiedzieć o tym, że fundusze z Apelu przeznaczone są, nie dla innych celów, 

lecz dla tych, którzy mieszkają w powiatach: Morris, Passaic i Susex.  Prosimy złożyć swoją ofiarę na Roczny Biskupi 

Apel już dzisiaj. 

 

Refleksja        

Zacheusz był zwierzchnikiem celników i bardzo bogaty. Żydzi uznawali go za nieuczciwego, za zdziercę, za 

grzesznika ze względu na zawód, nie patrzyli na człowieka. Więc on odpłacał się nieuczciwym postępowaniem, 

bezdusznością, w myśl zasady: „Skoro tak uważają, niech tak mają.” Nie oznacza to, iż był szczęśliwy. Gdy usłyszał 

o Jezusie, Zapragnął, aby Go zobaczyć. Z powodu niskiego wzrostu wspiął się na drzewo rosnące przy drodze, po 

której miał przechodzić Jezus. Niepokoił się bardzo. Żeby tylko Jezus nie zmienił swej drogi.  

 

Po chwili Zacheusz dostrzegł zbliżający się tłum, a wśród nich Jezusa. Zacheusz dziwi się, że Jezus uśmiecha się. 

Wszyscy wyciągają do Niego ręce, a On je dotyka. Nie odtrąca się od biednych i chorych. Nie brzydzi się nimi. 

Zacheusz już widzi ten wzrok bogatszych Żydów z obrzydzeniem odwracających się od żebraków. Zna tę pogardę. A 

Jezus zwraca się do wszystkich z miłością. Obejmuje ich. Oni wielbią Boga. Są szczęśliwi! W sercu Zacheusza została 

poruszona jakaś struna. Nie rozumiał, co się z nim dzieje. Zapragnął jak ci, tam wśród tłumu, dotknąć Jezusa. Ileż by 

dał, aby ktoś popatrzył na niego bez pogardy, nienawiści, obrzydzenia. Aby zobaczył w nim Zacheusza, a nie bogatego 

zwierzchnika celników, grzesznika, nieczystego. Serce biło mu coraz bardziej.  

 

Jezus zbliża się, a z Nim tłum. Właśnie przechodzi obok drzewa. Zatrzymuje się! Spogląda w górę. Nagle twarz Jezusa 

rozjaśnia się w uśmiechu. Zacheusz nie wierzy własnym oczom. Jezus uśmiecha się do niego! Jezus woła wesoło: 

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.” Zacheusz „zszedł więc z 

pośpiechem.” Czynił to niezdarnie. Był szczęśliwy. Nie zważał na to, co powiedzą ludzie. Prowadził Jezusa do 

swojego domu. Serce rozpierała mu radość. Jezus popatrzył na niego z miłością!. Nie pogardza nim, mimo że on 

Zacheusz uprawia taki zawód, że był taki nieuczciwy! W sercu Zacheusza zapada postanowienie: Musi wynagrodzić 

tym, których skrzywdził. Nie będzie już więcej żył z nieuczciwości. Chce mieć przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół! 

Chce kochać. Jego serce pod wpływem pełnego miłości wzroku Jezusa zostało uwolnione. 

  

Wokół nas jest wielu Zacheuszów. Nie wierzymy w możliwość ich przemiany. Żyją obok, często bardzo nieszczęśliwi. 

Ukrywają swoje uczucia pod warstwą różnych pozorów. Zastępują sobie brak miłości jakimiś rzeczami, często bardzo 

bogatymi. Nie zawsze są lubiani, często bardzo samotni. Módlmy się, aby mieli odwagę wejść na drzewo, aby 

dostrzegli we wzroku Jezusa miłość, jaką kieruje do zwyczajnych ludzi. Bo w każdym z nas jest taki Zacheusz, 

mniejszy lub większy. I każdy potrzebuje spotkania z miłością Jezusa. 

 

Wypominki:  We wszystkie piątki listopada o 7: 30 PM oraz w niedziele od 10:00 do 10:30 AM będziemy modlić 

się na różańcu za zmarłych z naszych poleconych Bogu w tegorocznych wypominkach. Koperty na ten cel możemy 

znaleźć na stolikach przy wejściach do kościoła. 

W tym tygodniu przypadają Pierwszy Pątek i Pierwsza Sobota Miesiąca.  Zapraszamy na specjalne nabożeństwa w 

wyznaczonych godzinach. 

1 i 2 listopada zapraszamy na polską Mszę Świętą o godz. 7:30 PM 

Polska Szkoła:  Zajęcia w Polskiej Szkole w naszej Parafii odbywają się w każdą sobotę od 9:00 AM do 1:00 PM. 

Po bliższe informacje proszę dzwonić: (973) 796-6783.  

Taca o ostatniego weekendu  22/23 X:  $ 1,462.00. Na Misje: $ 398.00.  Dziękujemy za hojność! 

Wygrane z Klubu 20/20 – 22 października 2016: Nancy Voytac $100.00; Susan Salko, Zbigniew Przybyło, Frank 

Bevacqua oraz Krzysztof Karasiewicz – każdy po $50.00; Gerry Corgliano, Mary Yosh, Sophie Raczynski oraz 

Sharon Meeker – każdy po $25.00. Gratulujemy! 

 

 



 

 


