
  First Sunday of Lent /A/ - March 5, 2017 

Devil and Temptations  

Some people might question, “Why we should even study about the devil.  Let’s just leave him alone.” To 

reject the reality or existence of Satan is to reject the Bible as God’s inspired and infallible revelation 

to man. As God’s Word, the Bible is comprehensive in its teaching about the reality of Satan or the devil. 

His existence is taught from Genesis to Revelation. Seven Old Testament books teach his existence 

(Genesis, 1 Chronicles, Job, Psalms, Isaiah, Ezekiel, and Zechariah) and every New Testament writer refers 

to his reality and activity as a personal being. More importantly, Christ also affirmed the fact of Satan and 

his activity as a personal being. 

Temptation here is in the Divine plan and purpose. Jesus went into the wilderness under the guidance 

of the Holy Spirit to find the devil. It is a very popular fallacy that the enemy drove Christ into a corner 

and tempted Him. But the whole Divine story reveals that the facts were quite otherwise. God's perfect Man 

Jesus was led by the Spirit. This is not the devil's method. Thus Jesus was led by the Spirit into the 

wilderness. 

The Partners in Faith  We have received through the generosity of the Diocese our Parish rebate of $ 

1,474.50 from the Partners in Faith Campaign.  Thank you to all who donated.  

 

Lenten Retreat ATTENTION:  Parishioners who participate at Mass Saturday 5:00 PM are 

requested to attend in Lenten Retreat on SECOND AND FORTH Sunday of Lent (March 12 & 26)      

at 9:00 AM.  The Priest who will preach, Rev. Anthony Mastroeni, can come to us ONLY on Sundays.   

 

“Welcome Home” Confession each Monday during Lent 7:00 PM to 8:30 PM 

 

Last Collection:  Feb. 25th – 26th $1458.00, Maintenance: $ 255.00; Slovak Seminary $ 288.00.            

Thank you for your generosity.                                                                                                         20/20 

Winner:  March 5th Jerry Tupaczewski                                                                                                                                                                                                                                                 

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara Tyburska, 

Jeffery Leonard, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska 

Mass Intentions: 

Sat Mar 4th 5:00 PM + Stephanie Bindas, Req. Bindas Family 

Sun Mar 5th 9:00 AM For Parishioners 

Sun Mar 5th 1) 10:30 AM + Marek Woźniak, zam. Przyjaciele; 2) 12 rocz. śm. + Albin Pietraszko, zam. Rodzina 

Brynczka 

Mon Mar 6th No Mass 

Tues Mar 7th 7:30 AM + James Natale, req. Kelly Family 

Wed Mar 8th 7:30 AM For Parishioners 

Thurs Mar 9th 7:30 AM + Wojciech Molinowski, req. Andrej Karcz 

Fri Mar 10th 7:30 AM + Mary Cresitello 

Sat Mar 11th 5:00 PM Sophie Hollis, req. Sosnowski Family 

Sun Mar 12th 9:00 AM Special Intention 

10:30 AM 1) 8 rocz. śm. +Jan Brynczka;  2) 2 rocz. śm. + Roman Ciurko, zam. Żona z Rodziną 

 

                              Please remember our parish in your will.        



   Pierwsza Niedziela Postu /A/ – 5 Marca, 2017 
 

Upadek Pierwszych Ludzi i Pokusy  
 

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK, numery 387-397)  uczy, że rzeczywistość grzechu, a 

zwłaszcza grzechu pierworodnego, wyjaśnia się dopiero w świetle Objawienia Bożego. Bez tego 

poznania Boga, jakie ono nam daje, nie można jasno uznać grzechu; pojawia się pokusa, by 

wyjaśniać go jedynie jako wadę w rozwoju, słabość psychiczną, błąd, konieczną konsekwencję 

nieodpowiedniej struktury społecznej itd. Tylko poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka 

pozwala zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom 

stworzonym, by mogły Go miłować oraz miłować się wzajemnie.  Popełniając grzech pierworodny 

człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem; wybrał siebie samego przeciw 

Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia. Zwiedziony przez diabła, chciał "być 

jak Bóg," ale "bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga” (Por. Rdz 3,5). 

KKK 402 Wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Stwierdza to św. Paweł: "Przez 

nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami" (Rz 5, 19); "Przez jednego 

człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na 

wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli..." (Rz 5,12). Każde poczęte dziecko otrzymuje 

ludzką naturę w takim właśnie stanie, pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości.  

Wszechmoc i miłość Boża, ujawniająca się w Opatrzności, ogranicza wpływ szatana na człowieka. 

Chrzest usuwa tylko najpoważniejszy skutek grzechu pierwszych rodziców, czyli grzech 

pierworodny, innych następstw grzechu Adama w pełni nie usuwa. Dlatego też ochrzczony 

podlega cierpieniu, śmierci, pożądliwości i różnym formom niewiedzy. Ze względu na osłabienie 

ludzkiej natury i jej skłonność do zła człowiek musi prowadzić ustawiczną walkę duchową (por. 

KKK 405), aby wiernie trwać przy Bogu, nie oddalać się od Niego i zawsze wypełniać Jego wolę, 

czy też by, po popełnieniu jakiegoś grzechu, powrócić do Niego przez żal, skruchę i sakrament 

pojednania.  

Partners in Faith   Otrzymaliśmy ostatnio z Diecezji Paterson czek na sumę $ 1,474.50 jako 

wynagrodzenie złożone dary na Kampanię (przed dwoma laty) o nazwie „Partners in Faith.”  

Serdecznie dziękujemy tym, którzy złożyli wówczas swoje hojne ofiary na ten cel. 

Rekolekcje Parafialne po polsku rozpoczną się w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 19 marca,  

o 10:30 AM.  Nauki rekolekcyjne będą kontynuowane w Poniedziałek, Wtorek i Środę (20, 21, i 

22 marca) o godz. 7:30 PM.  Rekolekcje przeprowadzi Pallotyn z Polski, Ojciec Michał Orzoł.  

/Rekolekcje po angielsku będą w 2-gą i 4-tą niedzielę W.P. o 9:00 AM/  

 

Taca z ostatniego weekendu: 24/25 Lutego: 1,421. Na utrzymanie budynków Parafialnych: 

240.  Seminarium Słowackie w Rzymie: 258. Dziękujemy za hojność!                                                                                                                        

Wygrana 20/20  5 marca: Jerzy Tupaczewski 

 

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 



 


