
       Thirty Second Sunday in Ordinary Time – Nov.6, 2016 
 

2016 Bishop’s Annual Appeal:  Be Rich in Good Works 

Thanks to your support of the Bishop’s Annual Appeal, Nazareth Village, our diocesan priests’ 

retirement residence in Chester, is a home to a number of our priests who have served parishioners 

of our Diocese for decades. At Nazareth Village, the resident priests live in a community and many 

assist parishes in the area. Your support of the 2016 Bishop’s Annual Appeal is a wonderful 

acknowledgement and recognition of the years of dedicated service these priests have given to 

Christ and his Church. Please be as generous as possible to this 2016 Appeal. For your convenience 

you can make an on-line gift or pledge at www.2016appeal.org. 

 

Reflection 

In his brief answer to the Sadducees, Christ gives us the essential facts concerning our future status. 

First, he affirms that all those who have proved themselves worthy while in this life will rise to an 

eternal life. In that life we will become like angels. We will not be angels, pure spirits without 

bodies, but we will be like them in that our bodies will become “spiritual.” They will lose all the 

restrictions and limitations imposed on them now, as mere material composites. They will no 

longer be subject to decline and decay at they now are. Therefore, they can never suffer from pain 

or sickness or weakness of any sort. 

Second, he clearly affirmed that those risen from the dead are no longer liable to death. Leaving 

aside the other greater joys of heaven, such as the beatific vision, and the close association with 

Christ our Savior in his risen humanity, and meeting with our blessed Mother and with all the 

Saints, including our relatives and friends, what a source of happiness and joy will it be for us, to 

know that we can never die again! This happiness and joy we shall have will never end. We all 

have had moments of happiness in this life. Great at these moments were, the thought that they 

had to end too soon cast a shadow to darken or lessen our future joy and happiness. Death is not 

an end it is a beginning. 

 
Second Collections in November:  Nov. 13, 16:  Diocesan Assessment; Nov. 20, 16: For Military Services 

Collection:  Weekend Oct 29/30 $ 1,737.00; Maintenance $354.00. 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, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

Mass Schedule: 
Sat Nov 5th 5:00 PM + Lois Cunningham, req. Kelly Family;  6:00 PM  O zdrowie dla Barbary 

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

10:30 AM 1)  + Ewa i Stefan, Stanislaw Cielemecki, zam. Dzieci;   2) + Franciszek, Wladyslaw  Siembab 

Mon Nov 7th  No Mass 

Tues Nov 8th 7:30 AM + Mary Crestillo 

Wed Nov 9th 7:30 AM Special Intention 

Thurs Nov 10th 7:30 AM For God’s blessings for Christopher, Robert, & Olivia, req. Father 

Fri Nov 11th 7:30 AM + Francis Figiel 

Sat Nov 12th 5:00 PM + Maria & Stefan Kratky 

Sun Nov 13th 9:00 AM  For the souls of those whose names are written on this year memorial cards 

10:30 AM 1) Za Zmarlych z rodzin Modzelewski i Bednarz, zam Rodzina;  2) +  Piotr Jandura, zam. Parents 

 

 

 

http://www.2016appeal.org/


 

        Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła – 6 listopada 2016 

2016 Biskupi Roczny Apel  Być Bogatym w Dobre Uczynki 

Dziękujemy za Wasze poparcie Rocznego Biskupiego Apelu, dla Nazareth Village, rezydencję 

naszych księży na emeryturze w Chester. Jest to dom, w którym mieszka we wspólnocie wielu 

księży emerytów.  Niektórzy z nich nadal służą pomocą duszpasterską w lokalnych parafiach.  

Wasze poparcie na 2016 Roczny Biskupi Apel jest wspaniałym wyrazem uznania dla wieloletniej 

pełnej poświecenia służby tych kapłanów,którzy ofiarowali swoje życie Chrystusowi i 

Kościołowi.  Prosimy o hojność na 2016 Roczny Biskupi Apel.  Dla Waszej wygody,mogą 

Państwo złożyć swój dar przez komputer. Należy wypisać: 

 

Refleksja:  
Po niedawnym Dniu Zadusznym pozostaje w nas refleksja o śmierci i umieraniu. Jest to najważniejsza 

tajemnica, z jaką przyjdzie się nam spotkać w przyszłości. Właściwie nie ma niczego ważniejszego w 

naszym życiu, jak wejście w tajemnicę śmierci. Co jest po drugiej stronie śmierci?   Samo życie zostało 

nam dane bez naszego udziału jako dar. Podobnie śmierć jest czymś, co nieuchronnie nas czeka, czy tego 

chcemy, czy nie.   Dzisiejsze czytania, wskazując na tajemnicę zmartwychwstania, mówią o tym, że życie 

jednak jest mocniejsze od śmierci. Druga Księga Machabejska mówi o męczeństwie siedmiu braci i ich 

matki. Wskazuje na głęboką wiarę w zmartwychwstanie naszych ciał.  Dla tych braci zmartwychwstanie 

ma charakter pozytywny, to znaczy jest zmartwychwstaniem do życia. Co prawda w Ewangelii św. Jana 

Pan Jezus mówi także o „zmartwychwstaniu potępienia” (zob. J 5, 29). W tym przypadku jednak trudno 

mówić o życiu, bo życie w sensie biblijnym ma zawsze charakter pozytywny i oznacza istnienie w obliczu 

Boga. Zmartwychwstanie potępienia musi oznaczać  egoistyczne zamknięcie człowieka bez otwarcia się 

na drugiego człowieka i na Boga. 

Życie dla innych jest mocniejsze od śmierci, bo oznacza więź z Bogiem. Abstrakcyjne rozważania 

saduceuszy Pan Jezus rozbija właśnie takim argumentem: Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; 

wszyscy bowiem dla Niego żyją (Łk 20,38). Jeżeli ktoś wszedł w żywą więź z Bogiem, nie może ulec 

śmierci, czyli odcięciu od więzi z Nim. Zmartwychwstanie, o jakim mówi Pan Jezus, nie jest jakimś 

abstrakcyjnym życiem, ale jest owocem i konsekwencją zawierzenia, osobowej więzi z Jezusem 

Chrystusem. Zmartwychwstanie jest życiem w Chrystusie, a przez Niego w Bogu Trójjedynym. Mocą tego 

życia jest Zmartwychwstanie Chrystusa, a z kolei Jego zmartwychwstanie wyrasta z jedności Syna z Ojcem. 

Wszyscy bowiem dla Niego żyją czyli jeżeli są „dla Niego”, to żyją.  

Życie w zmartwychwstaniu zaczyna się już w życiu ziemskim. Pan Jezus bardzo często powtarza, że kto 

chce zachować swoje życie, straci je, a osiągnie życie prawdziwe jedynie wówczas, gdy je straci z Jego 

powodu, czyli dla Niego. Zmartwychwstanie nie jest prostym przedłużeniem naszego ziemskiego życia.  

Jest ono nowym życiem według całkowicie innych, Bożych zasad. W ten sposób życie i śmierć są ze sobą 

powiązane i nawet śmierć posiada pozytywny sens, o ile wchodzimy w nią z wiarą w Jezusa 

Zmartwychwstałego. 

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 poleconych Bogu w tegorocznych wypominkach.  

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.  

Druga taca w listopadzie:  13 XI – na podatek dla Diecezji;   20 XI – na wsparcie służby wojskowej. 

Taca o ostatniego weekendu  29/30 X:  $ 1,737.00. Na Misje: $ 398.00.  Dziękujemy za hojność! 

 



 

 


