
Twenty Nienth Sunday of the Year, October 22, 2017 

2017 Bishop’s Annual Appeal 

In giving, We Receive 

 Did you know that this year our Diocese had the largest number of men ordained to the priesthood in 

the country?  There are currently over 50 men now enrolled in seminaries to prepare for priestly life in 

the Paterson Diocese.  That is tremendous blessing, but one that comes with a significant cost for 

room, board, tuition and other related expenses. Your support of the Bishop’s Annual Appeal helps 

meet the annual expenses for seminarian education. It is a giftthat will enhance the faith life of our 

Diocese for years to come.  Please make a pledge today!  For your convenience you can make an 

online gift or pledge at www.2017appeal.org.  Thank you! 

 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.  

Prayers for Deceased November is a month of specially memory of our deceased. Please write their 

names on the envelopes you can find on the tables in the church. 

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

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

Collection from last weekend:  Oct 14/15 2017: $ 1,386.00;  2nd for Dicesan Assessent $ 

209.00.  Thank you for your generosity! 

Mass Intention 

Sat. Oct. 21st + Larry Daly 

Sun. Oct 22nd  9:00 AM For Parishioners                                                                                                    

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

Mon. Oct 23rd  No Mass 

Tue Oct 24th  7:30 + Carmen, req. Diana 

Wed. Oct 25th 7:30 AM + Jan Karcz, req.Son with Family 

Thu Oct. 26th 7:30 AM  Special Intention 

Fri Oct. 27th 7:30 AM  + Wojciech Malinowski, req. Andrzej Karcz 

Sat. Oct. 28th  5:00 PM  For the health of B. & S. 

Sun. Oct 29th  9:00 AM + Thomas & Susan Lopatofsky, req. Susan 
Salko                                                                                                    

http://www.2017appeal.org/


10:30 AM  1) O błogosławieństwo Boże dla Roberta, zam.Tata z Rodziną 

2) Dziękczynna za 14 lat posługi kapłańskiej Ks. Zbigniewa w Boonton 

  

   

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela – 22 Października 2017 

  

Boskie i Rządowe:   Czy wolno płacić podatek Cezarowi czy nie? 

Za niepłacenie podatków grozi kara, łącznie z więzieniem – Rządowe. 

Za lekceważenie Bożych Przykazań, brak czasu na Mszę Swiętą i na modlitwę, ninawisć i 

niesprawiedliwe wykorzystywanie innych  – możliwa jest utrata nieba  z własnego wyboru - 

Boskie.   Bóg  nie karze nas, tylko akceptuje nasze wybory.   

2017 Biskupi Roczny Apel 

Dając, Otrzymujemy 

Czy wiecie o tym, że w tym roku nasza Diecezja wyswięciła największą, ze wszystkich diecezji w tym 

kraju, liczbę kapłanów?  Aktualnie ponad 50 młodych mężczyzn jest zapisanych w seminariach 

przygotowujących się do kapłaństwa dla naszej Diecezji.To jest niezwykłe błogosławieństwo, lecz 

jedna rzecz z tym związana jest znacząca - to wydatki za zamieszkanie, wyżywienie, opłata za naukę 

oraz inne koszty. Państwa wsparcie Biskupiego Rocznego Apelu jest pomocne w rocznych wydatkach 

z wykształceniem seminarzystów. Prosimy o dokonanie zobowiązania już dzisiaj!  Dla Państwa 

wygody, można ofiarować swój dar lub zobowiązanie drogą on line 

www.2017appeal.org.  Dziękujemy!  

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 29 października br. o godz. 11:30 (bezpośrednio po Mszy Sw. o 10:30).  Komitet chce 

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

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

Wypominki   

Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci za naszych zmarłych.  Proszę wypisać ich imiona 

w kopertach, które możemy znaleźć na stołach przy wejściu do Koscioła. 

  

http://www.2017appeal.org/


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:  14/15 października: $ 1,384.00;  2-ga: Podatek na Diecezję $ 

209.00.  Dziękujemy za hojność!  

  

 


