
Twenty Eigth Sunday of the Year, October 15, 2017 

Invitation for Dinner  

  

How foolish the Pharisees were in not listening to our Lord's warnings. He gave them every 

opportunity to turn away from the false path which their pride had chosen for them. His divine 

heart was ever ready to embrace them if only they would say "mea culpa." God created us 

without our cooperation,"says St. Augustine. "but hecannot save us unless we cooperate." 

  

We too could make the Pharisees' mistake. We have the invitation to the wedding feast; in fact, 

we are already in the banquet hall, since our baptism; but are we wearing the wedding garment of 

virtue and grace? If not, we are no better off than those who rejected the invitation. The king may 

come in at any moment and cast out those who are not properly dressed. Being a member of the 

Church on earth is a wonderful privilege, and a sure guarantee that we will reach heaven, if we do 

what is expected of us.  

 

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:  Oct 7/8, 2017: $ 1,109.00;  2nd for Dicesan Assessent       $ 

394.00.  Thank you for your generosity! 

  

Mass Intention 

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 Raczynski 

Mon. Oct 16th No Mass 

Tue Oct 17th 7:30 + Teresa Karcz, zam. Mąż z Rodziną 

Wed. Oct 18th 7:30 AM + May & Ray Cerchione and + Ann & Joseph Kuchta 

Thu Oct. 19th 7:30 AM  + Zofia Gozdalska 



Fri Oct. 20th 7:30 AM  + Maria Rożek 

Sat. Oct. 21st + Larry Daly 

Sun. Oct 22nd  9:00 AM For Parishioners                                                                                                    

10:30 AM  + Teresa Karcz, zam. Mąż z Rodziną 

  

  Dwudziesta Ósma Niedziela  – 15 Października, 2017 

  

Zaproszenie na Ucztę 

  

Bóg w swojej hojności zaprasza na ucztę życia wiecznego każdego z nas. Jednak nie zawsze spotyka 

się z odpowiedzią. Wymówki zwykle bywają równie błahe. Najczęściej jest to egoistyczne korzystanie 

z rzeczy ziemskich, które przesłaniają ostateczny cel życia. 

  

Wobec odmowy zaproszonych król każe zwołać na ucztę ludzi przypadkowych. Zaproszenie ludzi z 

marginesu jest nobilitacją dla nich. W zamkniętej społeczności Bliskiego Wschodu nie było to 

możliwe. Zaproszenie "dobrych i złych" wskazuje na  powszechność zbawienia. W Kościele jest 

miejsce dla każdego. Kościół nie jest tylko dla wybranych. 

  

Zakończenie przypowieści jest paradoksalne. Król zaprosił na ucztę ludzi z ulicy. Jednak na widok 

człowieka bez stroju weselnego zareagował gniewem. Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do 

czujności i działania. Nie można czuć się pewnym zbawienia, nic nie robiąc. Nie wystarczy tylko 

przyjąć zaproszenie na ucztę, pozostając w "starym stroju", czyli nie zmieniając dotychczasowego 

sposobu myślenia i życia, opartego na starych przyzwyczajeniach i rutynie. Zaproszenie Boga jest 

darem, ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do "zmiany szaty", czyli do 

zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi. W przeciwnym wypadku pozostaniemy "powołani", ale 

nie "wybrani".        

  

Wczesniejsza Emerytura Ks. Zbigniewa 

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

listopada 2017. 

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

miejsce 29 października br. o godz. 11:30 (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:  7/8 października: $ 1,109.00;  2-ga na podatek diecezjalny: $ 

394.00.  Dziękujemy za hojność!  

 


