
       Thirty-Third Sunday in Ordinary Time – Nov.13, 2016 
 

Bishop’s Annual Appeal 

This past May, after years of study, ten men were ordained to the priesthood for our Diocese. As 

they prepared for their vocation, they were supported by family and friends. When you make a 

pledge to the Bishop’s Annual Appeal, they are also supported by you since Appeal funds are used 

to help meet the cost of priestly formation and education. Please support our seminarians by 

making a pledge to the Bishop’s Annual Appeal today, for your convenience; you can make an 

online gift at www.2016appeal.org. 

Reflection 

Each one of us can put the following simple question to himself this very moment. How would I fare if I 

were called before the judgement seat of God today? The best of us would certainly prefer to be better 

prepared. There is so much good I have left undone, so many faults for which I have not atoned properly, 

so many uncharitable thoughts about my friends and neighbors in my mind, so many acts of charity I kept 

postponing, so many acts of thanksgiving and praise I have not made to my loving God. 

What of those who have even more serious sins on their consciences? Over two hundred thousand people 

will leave this world between now and midnight. If we were call, and we have no guarantee that we will 

not be called today, could we dare to face our judgment in our present state? “Today if you hear God’s 

voice harden not your heart” the scripture warns us. Today you have heard him speak to you. He has 

reminded you that your end is coming, that you should put your spiritual accounts in order. This is an act 

of God’s mercy. He does not need you; it is you that need him. Your eternal future will depend on whether 

you listen to his call today, as tomorrow may be too late. You can put your accounts straight this very day. 

Why take a risk with your own eternal welfare? 

Collection:  from Last Weekend Nov. 5/6 $ 2,054.69.  All Saints Day Nov 1 $ 396.00   Thank you for your 

generosity! 

Second Collections in November:  Nov. 20 – support military services;  Nov. 27 – Maintenance of Parish 

buildings 

                          

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 12th 5:00 PM + Maria & Stefan Kratky 

Sun Nov 13th 9:00 AM   Deceased of our Parish 

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

Rodzice 

Mon Nov 14th  No Mass 

Tues Nov 15th 7:30 AM For Parishioners 

Wed Nov 16th 7:30 AM + Mary & James Cerchione & + Ann & Joseph Kuchta 

Thurs Nov 17th7:30 AM + Jim Carry, req wife 

Fri Nov 18th        7:30 AM + Jim Carroll 

Sat Nov 19th      5:00 PM + Deceased of our Parish 

Sun Nov 20th   9:00 AM + Deceased of our Parish 

10:30 AM + Ryszard Drozdowski, zam Corka 

http://www.2016appeal.org/


 

        Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła – 13 listopada 2016 

2016 Biskupi Roczny Apel  Być Bogatym w Dobre Uczynki 

W maju tego roku, po kilku latach studiów, dziesięciu nowych kapłanów zostało wyświęconych w naszej 

Diecezji.  W okresie ich przygotowania do kapłaństwa seminarzyści ci byli wspierani przez swoje rodziny 

i przyjaciół.  Gdy Państwo złożą swoje zobowiązanie na Biskupi Roczny Apel, nowi seminarzyści 

otrzymają Waszą pomoc, gdyż fundusze z Apelu są przeznaczane między innymi na ich duchową formację 

i wykształcenie.  Prosimy o wsparcie naszych seminarzystów przez złożenie swojego zobowiązania już 

dzisiaj na Biskupi Roczny Apel.  Dla własnej wygody m.ogą Państwp złożyć swoją ofiarę przez internet 

 

Refleksja:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Kiedy Jezus nauczał w Świątyni Jerozolimskiej, była to budowla dopiero co poddana gruntownej 
przebudowie, ozdobiona na nowo pięknymi i kosztownymi detalami. Odbudowy sponiewieranej wojnami 
świątyni podjął się Herod Wielki, ściśle związany z historią narodzin Jezusa. Ten król Judei chętnie 
wznosił różne monumentalne budowle, a na cześć cesarza Oktawiana Augusta zbudował nawet miasto 
Cezareę, zwaną Nadmorską. Pragnąc zjednać sobie Żydów, przystąpił też do wspomnianej już 
przebudowy świątyni, najważniejszego i najświętszego miejsca judaizmu. 

Świątynia Heroda była trzecią z kolei świątynią. Pierwszą, zbudowaną przez Salomona ok. 966 roku przed 

Chrystusem, zburzyli Babilończycy w 586 roku. Po powrocie z niewoli babilońskiej zbudowano nową 

świątynię pod przewodnictwem Zorobabela, wspomaganego przez arcykapłana Jozuego i proroków 

Zachariasza i Aggeusza (ok. 515 r. przed Chrystusem). Została ona potem ograbiona przez monarchów z 

dynastii Seleucydów, sprawujących władzę nad sporą częścią Azji Mniejszej. Odnowienia zniszczonej 

świątyni podjął się właśnie Herod Wielki. Prace budowlane rozpoczęto w 18 roku przed Chrystusem, 

trwały one dziesięć lat. Odnowiona świątynia nosiła liczne znamiona sztuki greckiej, zwłaszcza w dwóch 

portykach, które ozdobiono kolumnami o korynckich kapitelach. 

Chrystus mówił o zburzeniu świątyni, wskazując na konieczność pokładania ufności w Bogu, ale uczniów 

bardziej interesował moment i czas, w którym ono nastąpi niż wymowa samego zniszczenia. Kilkadziesiąt 

lat później, w roku 70, w czasie powstania żydowskiego, Rzymianie zdobyli Jerozolimę, a świątynię 

strawił wielki pożar. Do dziś pozostał tylko tzw. Mur Zachodni Świątyni, zwany Ścianą Płaczu.  W 

oczekiwaniu na powrót Chrystusa, już dzisiaj stańmy przed Nim w postawie pokory i skruchy, aby dostąpić 

miłosierdzia, a kiedyś znaleźć się w Jego Królestwie.  Przy końcu roku liturgicznego słuchamy słowa o 

sądzie ostatecznym i powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. Niech to słowo utrzymuje nas w 

oczekiwaniu na przyjście Pana i gotowości, by stanąć przed tym, który jest sprawiedliwy, kocha i 

przebacza. 

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:  20 XI – na wsparcie służby wojskowej, 27 XI – na utrzymanie budynków 

parafialnych 

 

Taca o ostatniego weekendu  5/6 XI:  $ 2,054.69.  Z Wszystkich Świętych 396.00.  Dziękujemy za 

hojność! 



 

 

 


