
Twenty Seventh Sunday of the Year-October 8, 2017 

The vineyard of the Lord 

Israel responded with infidelity and rebellion to a lot of love. The fruits (the good and sweet grape) 

that the Lord was waiting for were faithfulness to the covenant, social justice, help to the poor, the 

orphan, the widow. What did he find? Cries of the oppressed and exploited people, lies in the courts, 

hatred, bloodshed, a religion of processions, pilgrimages to the temple, rites which did not 

correspond to the conversion of the heart.  In the allegory of the vineyard there are two opposing 

attitudes: that of God who manifests a concrete love and the people who, neglecting justice. 

 

Fr. Z’s Earlier Retirement 

I would like to inform all our Parishioners that my earlier retirement will begin Nov. 1, 2017 (Fr. Z). 

Parish Committee organizes on that occasion a brunch for all Parishioners which will take place on 

October 29, 2017 at 11:30 AM after 10:30 Mass.  The Committee needs to know how  many people 

will participate, so please sign up a sheet which is on the table of each Church’s entrance.  

  

Polish School 

Classes in our Polish School are in each Saturday from 9:00 AM to 1:00 PM.  For more information 

please call: (201) 667-5407 or (212) 380-6714. 

  

Collection from last weekend:  Sep. 30/Oct 1, 2017: $ 1,364.00;  2nd for the    victims of hurricane: $ 

429.00.  Thank you for your generosity! 

Mass Intention 

Saturday Oct. 7th 5:00 PM + Helen Molitoris, req. Cathy & Joan Bruno 

Sunday Oct. 8th 9:00 AM  Special Intention 

10:30 AM + Stanisława I Franciszek Mnich, zam. Wnuczka 

2) Dziękczynno-błagalna 

Mon. Oct 9th No Mass 

Tue Oct 10th 7:30 AM O szczęsliwą podróż i błogasławieństwo Boże dla syna, zam.    Andrzej Karcz z 

Rodziną 

Wed. Oct 11th 7:30 AM + Tadeusz Dudek 

Thu Oct. 12th 7:30 AM  + Tadeusz Dudek 

Fri Oct. 13th 7:30 AM  + Tadeusz Dudek 

Sat. Oct. 14th + Stephan & Katherine Molitoris, req. Molitoris Family 

Sun. 15th  9:00 AM For Parishioners                                                                                                    

10:30 AM  + Stefania Bryła (3 rocz) i Mateusz Ligus (8 rocz), zam. Rodzina Raczynsk 



Dwudziesta Siodma Niedziela  – 8 Października, 2017 

  

Jesteśmy Bożą winnicą  

  

To jeden ze znanych i często przytaczanych obrazów Kościoła. Powód do dumy. Czytania tej 

niedzieli nawiązują do tego obrazu. Pojawia się w nich jednak ważne przypomnienie: winnica jest 

po to, by wydawała owoce. Dobre, słodkie, smaczne, nie jakieś cierpkie jagody niczym krzaki 

tarniny. Opis Jezusa odpowiada normalnym pracom niezbędnym do założenia winnicy, wyraźnie 

nawiązuje, że winnicą jest Izrael. 

 

Niektórzy utrzymywali nawet oddziały płatnych zabójców, by uporać się z dzierżawcami, którzy 

stwarzali kłopoty. Tutaj dzierżawcy zachowują się tak, jakby to oni posiadali władzę, i wykorzystują ją 

w sposób niemiłosierny (w przeciwieństwie do ideału dobrego gospodarza). Postawa  taka pasuje do 

żydowskiej tradycji, w myśl której Izrael zgładził wielu proroków posłanych do niego przez Boga. 

 

Dzierżawcy mieli przesadne wyobrażenie o swoich prawach do dziedzictwa. Przypowieść przedstawia 

ich jako ludzi niewyobrażalnie złych. „Wydawanie" owocu oznaczało przekazywanie plonów, czyli 

dobrych czynów,  właścicielowi (Bogu) w przeciwieństwie do postępowania dzierżawców z dzisiejszej 

przypowieści. Od czasu Jezusa dzierżawcami są wszyscy członkowie Koscioła. 

  

Wczesniejsza Emerytura Ks. Zbigniewa 

Pragnę poinformować wszystkich Parafian, że moja wczesniejsza emerytura   rozpocznie się 1 

listopada 2017. 

Komitet Parafialny organizuje na  tę okazję brunch dla wszystkich Parafian,  który będzie miał 

miejsce 29 października br. o godz. 11:30, czyli bezpośrednio po Mszy Sw. o 10:30.  Komitet 

potrzebuje wiedzieć ile osób weźmie udział, dlatego prosimy o wpisanie na listę (sign up…) swojego 

nazwiska oraz  liczę osób.  Listy znajdują się na stolikach przy wyjściu z kościoła. 

  

Polska Szkoła w naszej Parafii:  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9:00 rano do 13-tej. Po 

bliższe informacje prosimy dzwonić:  (201) 667-5407 lub (212) 380-6714. 

  

Taca z ostatniego weekendu:  30 IX/1 X: $ 1,364;  2-ga na potrzeby tych, którzy ucierpieli z powodu 

ostatnich huraganów: $ 429.00.  Dziękujemy za hojność!  

 


