
                Tenth Sunday in Ordinary Time - June 5, 2016 

Today’s Gospel is another story of a mother whose only son, a young man had died. And she was 

a widow.  This means that she will no longer have any protection: neither husband nor son. Yet 

Jesus is there and restores life to the dead young man, the only son of the mother. 

 

How many times most of us have wished that we had God’s power and could restore a life to 

someone, for the sake of his or her family, for the sake of those grieving, for the sake of bringing 

joy once more to those who are in sorrow. Yet we find ourselves powerless, asking for God to 

please work a miracle. Both of the mothers in the Scripture today found themselves powerless. 

The mother in the First Book of Kings turned to a man of God to help her. The mother in the 

Gospel was grieving without knowing where to turn. 

 

And what do we do in the face of sorrow and suffering? Where is our faith? Do we call out with 

faith, seeking a miracle but ready to accept whatever comes from the hand of God? Do we turn 

against God? Do we simply become mute with unbelief?  May we hear God’s Word today, inviting 

us to faith! 

 

“If any person may have been abused by any priest, they should immediately contact their local 

County Prosecutor’s Victims Assistance Coordinator: Peggy Zanello at 973-879-1489. You may 

also be in touch with either the Diocesan Response Office: Rev. Msgr. James T. Mahoney, Vicar 

General and Moderator of the Curia, (973-777-8818 Ext 205 or Sister Joan Daniel Healy, S.C.C. 

Chancellor/Delegate for Religious, 973-777-8818 Ext 248. 

The entire text of the Policy of Diocese of Paterson in Response to Complaints of Sexual 

Abuse is available on the diocesan Web site: www.patersondiocese.org” 

 

20/20 Winner - June 5th: Czeslawa Tararuj.  Next Dinner will be Oct. 22, 2016.  Please contact 

your Captains to get in the 20/20.   

Collection from Last Weekend: May 29, 2016:  $ 1442.00. Thank you for your generosity!                                                                                                                                                                                                                          

P Please pray for health of the sick: Bette Kuretich, Gloria Bednar,Kristyna Kalwa, Barbara 

Tyburska, Jeffrey Leonard and Grace Murdock. 

Mass Schedule: 

Sat. June 4th 5:00 PM + Piotr Jandura 1st Anniversary req. By Family 

Sunday June 5th 9:00 AM + Margaret Welschko, req. Slovak Catholic Sokols Assembly 24 

10:30 AM O zdrowie Beaty, Tadeusza, Ireny, Anny I Dawida Mikolajczyk oraz Jadwigi Mrzewinskiej 

Mon. June 6th No Mass 

Tues. June 7th 7:30 AM  Special Intention 

Wed. June 8th 7:30 AM + Stefan & Maria Kratky 

Thurs June 9th. 7:30 AM Special Intention 

Fri. June 10th 7:30 AM + Jan, Stefania, Andrzej 

Sat. June 11th  5:00 PM + Halina Brzozowska, req. Córka Jolanta z Rodziną 

Sun. June 12th 9:00 AM   For Parishioners 

10:30 AM + Edward Kaczynski, zam. Syn; + Saturnin & Henryka Romanowski, zam. Córka z Rodziną 

                

 

http://www.patersondiocese.org/


             Dziesiąta Niedziela Zwykła – 5 Czerwca 2016 
 
Dzisiejsza Ewangelia zachwyca obrazem Boga, który jest blisko człowieka, który dostrzega ludzką rozpacz, 

żałobę, ból – i pochyla się nad nimi. Boga, który nie stoi z daleka, nie przygląda się tylko swojemu 

stworzeniu, ale aktywnie włącza się, jest obok, pociesza. Działa, czasem w sposób niepojęty... Ewangelia 

przekazuje, że wskrzesił zmarłego młodzieńca – największy cud, jakiego może doświadczyć człowiek. Coś, 

obok czego nie można przejść obojętnie. Podobny cud opisany jest w dzisiejszym pierwszym czytaniu.  

Dzięki błagalnym modlitwom Eliasza Bóg wskrzesił syna wdowy z Sarepty Sydońskiej.  

  

Jakież to musi być błaganie! Bez słów płaczącej wdowy z Nain, pełne żaru wołanie Eliasza. A czasem 

nienazwane, nieuświadamiane sobie nawet przez człowieka wołanie jego ducha – jak w przypadku św. 

Pawła. Sam Paweł nazywa to wołanie „gorliwym, żarliwym, zapalonym”, mimo iż w tym zapale to, co 

czynił, sprzeciwiało się Bożym planom.  

  

Moja bratowa (ZT) od dziesięciu tygodni jest w śpiączce. Prosimy Boga by wyzdrowiała, ale nie wiemy 

czy będziemy wysłuchani. Prawdą jest to, że często podczas modlitw i błagania zapominamy, że to sam 

Bóg wybiera czas i sposób. Cuda dzieją się wtedy, kiedy to Jemu się spodoba.  

 

Bóg wie lepiej, co jest dla człowieka dobre. On wie, co powinno się wydarzyć, by ludzie jeszcze bardziej 

przybliżyli się do Niego. On chce, by całe Jego stworzenie było w Nim.  Bóg czyni cuda nie po to, żeby 

wzbudzić sensację, ale żeby obudzić wiarę w człowieku.  

Co ma w tej sytuacji zrobić człowiek, którego dotyka nieszczęście i tragedia? Ma z fatalizmem popatrzyć 

na siebie i na swoje życie? Przecież i tak jest zależny od woli Boga. Może się modlić, może prosić, ale czy 

zostanie wysłuchany? A przecież człowiek chciałby „wiedzieć”, czy jego wołanie i modlitwa ma sens, czy 

zostanie wysłuchany.  

 

Nie jest to możliwe, gdyż jak mówi dzisiaj psalmista, jedynie Bóg może człowieka wybawić i uzdrowić. 

Tylko On może wyprowadzić ludzką duszę z krainy śmierci, z grzechu, i przez to ocalić przed zejściem do 

grobu smutku, depresji, nienawiści, zwątpienia.  

  

Jedyne co człowiek może robić w każdej chwili swego życia, to wychwalać Boga. Wychwalać mimo 

wszystko. Czasem wbrew samemu sobie. Przecież jest Jego umiłowanym dzieckiem, przecież oprócz 

smutku w jego życiu są i radości, choćby drobne. Należy pamiętać o Bożym cudzie rozmnożenia oliwy i 

mąki podczas głodu w Sarepcie Sydońskiej. Nie mozemy dopuścić do siebie zwątpienia, czy słyszana 

Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim.  

  

Dobra Nowina nie została otrzymana od jakiegoś człowieka, lecz objawił ją Jezus Chrystus, ten, który do 

życia przywrócił młodzieńca z Nain. Ten, który zmartwychwstał i litując się nad człowiekiem, zostawił mu 

siebie samego jako Pokarm w Eucharystii. 

 

“Przypadki molestowania oraz inne nadużycia popełnione przez kler, prosimy zgłaszać do lokalnego biura 

prokuratora albo do djecezjalnego koordynatora pomocy ofiar: Peggy Zanello telefon 973-879-1489. 

Możesz także zawiadomić jednego z decezjalnych urzednikow: Rev. Msgr. James T. Mahoney, Wikariusz 

i Kurator, 973-777-8818 Ext 205 albo Siostra Joan Daniel Healy S.C.C., Kanclerz/delegat do spraw 

religinnych, 973-777-8818 Ext. 248.” 

Taca z ostatniego weekendu:  28/29 maja:  $ 1,442.00.  Dziękujemy za hojność. 

 



 

       

 


