
       Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time – Sep. 17, 2017 

The Value of Forgiveness … 

Jesus makes the point directly and with the negative example of a parable that the exercise of forgiveness 
in the disciple community is to be extravagant and without limits. The point is sealed by the negative 

example of Matthew's unique parable of the unforgiving servant. A servant whose master forgives his 

enormous debt refuses to forgive the comparatively paltry debt of his fellow servant, thus failing to imitate 

the generous "mercy" of the master. The parable concludes with  a warning regarding the reciprocal exercise 

of forgiveness that intentionally recalls the language of the Lord's Prayer in the Sermon on the Mount: 

"Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors" (6:12).  

 

October 21st the Diocesan Pilgrimage  
Diocese of Paterson Office has arranged an overnight option pilgrimage to Washinton, DC for the faithful 

to attend the night before. Those participating in the two-day trip will go to the National Shrine of Saint 

Jude, for prayer and Mass, and to the National Shrine of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, which 

is America's first Cathedral is organizing to the Basilica of the National Shrine of the Immaculate 

Conception.  Please register in our Parish for that pilgrimage.  More information about it will be provided 

soon. 

 

Vivere Christus Award 
This year the Family, Lucy Lukaszek with her husband Zbigniew and son Kevin, was chosen from from 

our Parish to the Vivere Christus Award and Diploma which were granted them by Bishop Serratelli  at a 

special ceremony last Sunday, Sep. 10th in the Paterson’s newly renovated Cathedral.  On behalf of all 

Parishioners we express the Lukaszek Family our best congratulations.   
 

Sad News:   Rev. Zdzislaw Nawrocki, SChr., suddenly pasted away on September 11, 2017 in 

Baltimore, MD.  His funeral will be held at the Holy Rosary Church in Baltimore this forthcoming 

Monday, October 18th at 6:30 PM. Fr. Zdzislaw served in our Parish for 8 years (1995-2003).  

Please remember him in your prayers.  
 

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

more information please call: (201) 328-6778 or (212) 380-6714. 
   

Collection from last weekend – September 9/10:  $ 1,384.00.  Diocesan Assessment $ 430.00.  Thank you 

for your generosity! 

 

Mass Intention 

Sat. Sep 16th 5:00 PM  + Elizabeth Kuretich, req. Elenor & Bill 

Sun. Sep 17th 9:00 AM  + Rev. Zdzislaw Nawrocki 

10:30 AM  1) + Grzegorz Brzozowski, zam. Rodzina Niemiński 

                   2)  Dziękczynno-błagalna 

Mon Sep.18th, 17  No Mass 

Tue. Sep.19th 7:30 AM  + Stefania & Stanislaw Arasymowicz 

Wed. Sep 20th7:30 PM + Lokadia & Teofila 

Th. Sep 21th 7:30 AM + Bogdan, Henryk & Janina Paszczuk 

Fri  Sep 22th 7:30 AM  For Parishioners 

Sat. Sep 23th 5:00 PM  + Helen Molitoris, req. Elinor Bensh 

Sun. Sep 24th 9:00 AM  + Thomas & Susan Lopatofsky, req. Susan Salko 

10:30 AM  + Grzegorz Brzozowski, zam. Rodzina Niemiński 
 



Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła  – 17 września, 2017 
 

Korzyść z przebaczania … 

Kiedy przebaczamy komuś, kto nas skrzywdził, dokonujemy czegoś, co jest z korzyścią przede 

wszystkim dla nas samych. Tak! Przebaczenie ubogaca przede wszystkim przebaczającego. Dzieje 

się tak dlatego, że najlepszą inwestycją jaką możemy uczynić jest inwestycja w siebie, polegająca 

na wzroście w miłości. A miłość, która nie przebacza nie jest miłością. Nie ma więc powodu 

rozpaczać, jeśli ktoś nas skrzywdził, bo jest to okazja do przebaczenia, czyli do najwspanialszej 

inwestycji. 

 

Dwudniowa Diecezjalna Pielgrzymka do Washington DC 

Diecezja Paterson zaaranżowała już dwudniową pielgrzymkę rozpoczynającą się 21 października 

br. do dwóch sanktuariów w Waszyngtonie. Jednym z nich jest Sanktuarium Świętego Judy 

Tadeusza, a drugie to Narodowe Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.   

 

Biskup Serratelli w swoim liście do kapłanów podkreślił, że w tym roku obchodzimy 100-tną 

rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie oraz 80-tą rocznicę istnienia Diecezji Paterson z otwartą 

niedawno odnowioną Diecezjalną Katedrą. 

 

Podczas planowanej pielgrzymki będziemy prosić Matkę Bożą, która jest patronką obydwu 

Ameryk, o Jej szczególne wstawiennictwo za każdym z nas i za naszą ojczyzną. Dla duchowego 

ubogacenia pielgrzymów przewidziana jest Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź, 

uczestnictwo we Mszy świętej koncelebrowanej przez diecezjalnych księży oraz uczestnictwu w 

specjalnym katechetycznym przemówieniu.   

 

Prosimy o zapisy na tę pielgrzymkę w naszej Parafii. Bliższe informacje będą dostarczone 

wkrótce.  

 

Vivere Christus Award   

W tym roku Rodzina  Łukaszek, czyli Lucyna z mężem Zbigniewem oraz synem Kevinem, została 

wybrana z naszej Parafii do specjalnej nagrody Vivere Christus Award oraz Dyplomu, które 

zostały im wręczone przez Biskupa Serratelli podczas uroczystości w odnowionej Katedrze 

Paterson w minioną niedzielę, 10 września.  W imieniu wszystkich Parafian składamy Rodzinie 

Łukaszek serdeczne gratulacje. 

 
Smutna wiadomość:  W miniony poniedziałek, 11 września br., Ks. Zdzisław Nawrocki, SChr. odszedł 

do wieczności w Baltimore, MD. Pogrzeb jego będzie w najbliższy poniedziałek 18 września w Kościele 

Matki Bożej Różańcowej w Baltimore o godz. 6:30 PM.  Mszę Świętą poprzedzi różaniec za jego duszę od 

4:00 PM. Ks. Zdzisław służył duszpastersko w naszej Parafii przez 8 lat (1995-2003).  Pamiętajmy o nim 

w naszych modlitwach.   

 

Taca z ostatniego weekendu: 9/10 września: $ 1,384.00.  Podatek na Diecezję: $ 430.00.  Dziękujemy za 

hojność!  
 

Polska Szkoła   

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 rano do 13-tej.  Prosimy o kontakt - (201) 328-6778 lub (212) 

380-6714. 



 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hall for Rent/Sala do Wynajęcia   -  Weddings          -                Zabawy 

                                                            -  Parties              -                Uroczystosci 

 

                                            Remember our parish in your will.       

 
 
 
 
 
 
 

 


