
Thirtieth Sunday of the Year, October 29, 2017 

Which Commendment is the Greatest ? 

The question requires Jesus to interpret the Law of Moses. The Mosaic Law consists of the Ten 

Commandments and many additional rules, numbering over six hundred. Adherence to the Mosaic 

Law, for a devout Jew, is an expression of faithfulness to God’s covenant with Israel. The ranking of 

the Commandments was regularly debated among the teachers of the Law. 

Jesus answers the Pharisees’ question with a two-fold summary. Jesus’ response to his questioners 

proposed an integral connection between these two aspects of the Jewish Law. Love of God finds its 

expression in our love for our neighbor. 

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 21/22 2017: $ 1,343.00;  2nd for Mission       $ 334.00.  Thank you 

for your generosity! 

Mass Intention 

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

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

Salko                                                                                                    

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

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

Mon. Oct 30th   No Mass 

Tue Oct  31st 7:30 Special intention 

Wed. All Saints Nov. 1st  9:00 AM + Sean Moloney, req. Kelly Family 

12 Noon  For Parishioners 

7:30 PM  +  Józef Kurdyła, zam. Filomena Sukach 

Thu  All Souls Nov. 2nd 7:30 AM O błogosławieństwo Boże dla Oliwii z okazji urodzin, zam. Tata 

7:30 PM za zmarłych z Rodzin Modzelewski i Bednarz, zam. Rodzina 

Fri  Nov. 3rd 7:30 AM  + Deceased members of Kelly and of the Scott Families 

First Friday 7:30 PM + Józef Kurdyła, zam. Filomena Sukach 

Sat. Nov. 4th  5:00 PM  For the health of Barbara 

Sun. Nov.5th  9:00 AM + Larry Daly                                                                                                    

10:30 AM  + Teresa i Jan Karcz, zam. Andrzej Karcz z Rodziną 

  



   

  

  

  

Trzydziesta Niedziela Zwykła – 29 Października 2017 

  

Które Przykazanie Jest Największe? 

  

Jezusowa odpowiedź dana w dzisiejszej Ewangelii uczonemu w Piśmie składa się z dwóch cytatów ze 

Starego Testamentu. Warto zapytać: co    nowego pojawia się w nauczaniu Jezusa? Nowość polega 

na ścisłym połączeniu ze sobą miłości Boga i człowieka. W Starym Testamencie te     przykazania 

występowały bowiem rozdzielnie. A dla Jezusa łączą się ze sobą     i są najważniejsze. To znaczy, że 

prawdziwa i autentyczna miłość Boga jest niemożliwa bez miłości człowieka.  

  

Miłość wobec człowieka jest sprawdzianem miłości wobec Boga. Służba Bogu musi stawać się służbą 

człowiekowi. Chrześcijanin poprzez postawę służby realizuje siebie, swoje człowieczeństwo, rozwój 

życia duchowego, gdyż daje przykład bezinteresownej miłości w świecie koncentrującym się na 

dążeniu do sławy, sukcesu. Chrześcijanin pychy, chce za wszelką cenę wynieść siebie nad innych 

ludzi. Jest gotowy do poświęceń i wyrzeczeń, aby osiągnąć swoje osobiste szczęście, jakie daje pycha 

wynoszenia się nad innych. Przeciwieństwem takiej postawy jest postawa służby, gardzona przez 

współczesnych ludzi.  

Na ile potrafię inspirować innych do miłości i sam się nią dzielić, realizując Jezusowe wezwanie 

zawarte w najważniejszym z przykazań. Jak      zauważa kard. Stefan Wyszyński: „Ludzie mówią czas 

to pieniądz. Ja mówię inaczej: czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.” 

 Wypominki   

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

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

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:  21/22 października: $ 1,343.00;  2-ga: Na Misje $ 334.00.  Dziękujemy 

za hojność!  

 


