
        Fifth Sunday of Lent – March 13, 2016 

From Fr. Zbigniew     

The Gospel for the fifth Sunday of Lent continues to offer lessons about God's mercy and 

forgiveness. Last Sunday we heard the Parable of the Prodigal Son from the Gospel of Luke. Today 

we hear not a parable, but the report from John's Gospel of an encounter among Jesus, the scribes 

and Pharisees, and a woman caught in adultery. 

The Pharisees state clearly that according to the Law of Moses, those caught in the act of adultery 

were to be stoned to death. Under Roman occupation, however, the Jewish people did not have the 

authority to execute people; this is cited in John's passion narrative. To answer the Pharisees' 

question, Jesus must propose an action that will be either contrary to the Law of Moses or contrary 

to Roman law.  

Jesus avoids the trap, however, by offering an answer that was not anticipated by those who posed 

the question. Jesus, after writing on the ground with his finger, addresses those who stand before 

him and suggests that the one without sin cast the first stone. Jesus then returns to his writing. Left 

alone with the woman, Jesus asks where the accusers have gone. With no one remaining to 

condemn the woman, Jesus (the one who truly is without sin) sends the woman on her way, refusing 

to pass judgment on her and exhorting her to avoid future sin. 

Jesus' response to those who accuse the woman is more than a caution to us about making judgment 

of others. It is a profound lesson in divine mercy and forgiveness. As sinners, we are all unworthy 

to judge the sins of others and we would stand convicted by God for our transgressions. Yet Jesus, 

the one without sin and thus our judge, offers us who are sinners his mercy and forgiveness. 

Redeemed by Jesus' compassion, we are sent to sin no more and to live in God's love and peace. 

WELCOME HOME FOR HEALING: Reconciliation on Monday Nights throughout Lent.                          

All churches in the Paterson Diocese be open on Monday nights during Lent for confessions. In 

every parish of the Paterson Diocese at least one priest-confessor will be available from 7:00 p.m. 

to 8:30 p.m. every Monday from February 15th to March 14th. 

RICE BOWL Our Bishop Arthur Serratelli encourages us to help the poor sharing with them at 

least $ 1.00 daily during the Lenten almsgiving.  

Lenten Confession with guest priests will be held this forthcoming Wednesday March 16, 2016 

at 7:30 PM. Please participate because there will be no confession during Holy Week. 

20/20 Club Winner March 13, 2016:  Ed Pikowski                                                                                     

Collection from Sunday March 6: 1,467.; 2) For St. Cyril & Methodius Seminary in Rome 1,379. 

Thank you for your generosity.  

Please pray for the health: Bette Kuretich, Krystyna Kalwa, Barbara Tyburska, Jeffrey Leonard, Gloria 

Bednar, and Grace Mudrock.       

            Please remember our parish in your will. 



                 Piąta Niedziela Wielkiego Postu –  13 marca, 2016 

Od Ks. Zbigniewa          

Grzech śmiertelny zabija nadprzyrodzone życie. Osłabia wiarę i nadzieję, niszczy miłość, otępia umysł, 

zniewala wolę, paraliżuje pamięć i wyobraźnię. Bóg nieustannie wzywa i powołuje człowieka do świętości. 

Co więcej, uświęca go swą świętością. Doświadczyła tego kobieta, której udowodniono zdradę małżeńską. 

Zawstydzona, upokorzona, nieszczęśliwa, osamotniona, pożądana nocą, wyszydzana za dnia, potępiona 

przez grzeszników, którzy chcieli ją zabić, została uratowana przez Zbawiciela. Jezus obdarzając 

nierządnicę łaską przebaczenia, pokazał jej inne oblicze miłości, która nie jest pożądaniem, zauroczeniem, 

fascynacją, ale źródłem duchowej mocy i świętości. Chrystus wypowiadając słowa: „I Ja ciebie nie 

potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz” chciał jej powiedzieć: „Kocham cię, mimo twej grzeszności, 

ale nienawidzę twojego grzechu”. Czy przekonała się, że świętość jest źródłem szczęścia, głębokiego 

pokoju, duchowej wolności i autentycznej radości? Tego nie wiemy. Znamy jedynie historię naszego życia. 

Jezus również ją zna, wie o nas wszystko i pokornie pisze na piasku nasze grzechy, które znikają pod 

wpływem wielkiej mocy Ducha Bożego, za każdym razem kiedy przychodzimy do miłosiernego 

Zbawiciela.  

 

WELCOME HOME FOR HEALING  - Witamy w Domu, aby być duchowo uleczonym.                            

W poniedziałki Wielkiego Postu we wszystkich kościołach Diecezji Paterson istnieje możliwosć 

spowiedzi od 7:00 PM do 8:30 PM. 

Spowiedź Wielkopostna z udziałem księży gości będzie w najbliższą w najbliższą srodę 16 marca o godz. 

7:30 PM. Proszę korzystać z niej w wyznaczonym czasie, gdyż nie będzie spowiedzi w Wielkim Tygodniu. 

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o 7:30 PM.  Gorzkie Żale w każdą niedzielę przed Mszą Św. 

od godz. 10-tej. Zapraszamy. 

Wygrana Klubu 20/20 – 13 marca: Ed Piątkowski 

RICE BOWL – Biskup Serratelli zachęca nas do dzielenia się w Wielkim Poście  z biednymi – 

przynajmniej $ 1.00 dziennie. Z góry dziękujemy.                                                                                               

Taca z ostatniego weekendu – 6 marca: 1) 1,457.;  2) Na Seminarium Św. Cyryla i Metodego w Rzymie: 

1,379. Dziękujemy za hojność! 

Mass Schedule:    

Sat.   Mar 12th   5:00 P.M   +  Al Baccetta                                                                                                                                       

Sun.  Mar 13th  9:00 AM   For Parishioners                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10:30 AM  1) + Roman Ciurko w 1-szą  rocz. śsmierci, zam. Żona z Rodziną                                                                 

2)  + Grażyna Welna, zam. Rodzina                                                                                                                           

Mon. Mar 14th  No Mass                                                                                                                                                           

Tue. Mar 15th 7:30 AM  +  Robert Stanczykowski, req. Teresa Kobylinski                                                                                                                                                        

Wed. Mar 16th  7:30 AM + Dymphana O’Sullivan, req. Kelly Family                                                                                                                                                         

Thu   Mar 116th  7:30 AM   Special Intention                                                                                                                                        

Fri.    Mar 18th  7:30 AM   + May & James Cerchione, and  + Ann & Joseph Kuchta                                                                                                                                         

Sat.   Mar 19th   5:00 P.M   +  Marie Kuretich, req. Elenor, Bette & Bill                                                                                                                                       

Sun.  Mar 20th  9:00 AM   + Sally Mitchko, req. Florence Corigliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10:30 AM  1) + Jim Carry, zam. Żona 
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            Please remember our parish in your will. 

 

 

 

 

 

      Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

   -  Weddings         -                Zabawy 
   -  Parties              -                Uroczystosci  


