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Pastor - Proboszcz
Rev. Canon Jacek Piotr Woźny
Deacon - Diakon
Vincent D’Silva

SCHEDULE OF MASSES
MSZE ŚWIȨTE
Weekdays: Tuesday to Saturday:
9:00 AM - English
Saturday:
6:00 PM – Polish
Sunday
8:30 AM - Polish
10:00 AM - English
11:30 AM – Polish
1:00 PM - Polish
Holyday Schedule - Świȩta:
9:00 AM - English
7:00 PM – Polish
Office Hours - Kancelaria Parafialna:
Secretary - Sekretarka: Monika Tutka
Monday: closed - nieczynne
Tuesday: 9:00 AM - 3:00 PM
Wednesday: 9:00 AM - 3:00 PM
Thursday: 1:00 PM – 6:00 PM
Friday: 9:00 AM - 3:00 PM
Saturday: closed - nieczynne

Eucaristic Minister - Nadzwyczajny Szafarz
Mariusz Tutka
Andrzej Gorzelski
Music Director – Organista:
Alicja Kenig- Stola
tel:718-689-4720
Polish School - Polska Szkoła:
Principal - Dyrektor - Dorota Zaniewska
tel: 347-302-1595
www.psstatenisland.w.interia.pl
First Friday - Pierwszy Piątek Miesiąca:
Confessions- Spowiedź: 6:00 PM
Mass - Msza Św.: 7:00 PM – Polish
Confessions – Spowiedź:
15 minutes before each mass
15 minut przed Mszą
Sacrament of Baptisms - Chrzest Św.:
First Sunday of every month 1:00 PM;
Pierwsza niedziela miesiąca 1:00 PM.
Weddings – Śluby:
By appointment 6 months before;
Zgłoszenie 6 miesięcy przed ślubem.

12:15 P.M. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
1:00 P.M. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Krystyny i Grzegorz z okazji rocznicy
ślubu.

OCTOBER 13, 2019
TWENTY-EIGHTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Saturday / Sobota
6:00 P.M. Ś.P. Helena i Józef Pichnarczyk od
wnuczki z rodziną.
Sunday / Niedziela
8:30 A.M. Ś.P. Franciszek Wojsiat.
10:00 A.M. L.M. Theresa DiResta.
11:30 A.M. Ś.P. Stefan Toton od córki z rodziną.
12:15 P.M. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
1:00 P.M. Ś.P. Maria Mucharska, Alicja
Malinowska i Stanisław Ignatowicz.
Tuesday/ Wtorek
9:00 A.M.
Wednesday / Środa
9:00A.M. L.M. Franciszek Siuzdak from Family.
Thursday / Czwartek
9:00 A.M. L.M. Patricia Kamienowski from Family.
Friday / Piątek
9:00 A.M.
Saturday / Sobota
9:00 A.M. L.M. Judith Cecelia Lorczak.
OCTOBER 20, 2019
TWENTY-NINTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Saturday / Sobota
6:00 P.M. Ś.P. Irena i Eugeniusz Powichrowski od
córki z rodziną.
Sunday / Niedziela
8:30 A.M. Ś.P. Maria Gomułka (1 rocznica śmierci).
10:00 A.M. L.M. Anna Lendzian from
granddaughter.
11:30 A.M. Ś.P. Jan Grum (25 rocznica śmierci) od
syna z rodziną.

PARISH NEWS
TWENTY-EIGHTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
OCTOBER 13, 2019

If we have died with [Christ Jesus] we shall also live
with him; if we persevere we shall also reign with
him. - 2 Timothy 2: 11- 12a
TODAY’S READINGS
First Reading - Naaman, cleansed from his
leprosy, returns gratefully to Elisha (2 Kings 5:1417).
Psalm - The Lord has revealed to the nations his
saving power (Psalm 298).
Second Reading - If we have died with Christ we
shall also live with Christ (2 Timothy 2:8-13).
Gospel - Ten lepers are healed by Jesus, but only
one, a Samaritan, returns to give him thanks
(Luke 17:11-19).
LIVING GOD’S WORD
The Eucharist is our habitual, public praise
and thanks to God. We give thanks for the gifts of
creation and the covenant. We give thanks for the gift
of redemption that is ours through Jesus Christ and
for the gifts that the Holy Spirit pours out on us. In
the Eucharist each of us should also give thanks for
the gifts of God in our lives.

HEALING AND SALVATION
The readings today speak of healing and salvation. In
Second Kings, Naaman, a commander of the army of
the king of Syria, develops leprosy. He goes to a
stranger, a prophet from Israel, when no one else can
cure his disease. Much to his surprise, after a simple
bath in the river, he is cured. In Lukes Gospel, Jesus
cures ten lepers and sends them to the priest. Only
one, a Samaritan, returns to thank Jesus for his cure
and only he hears the words, Your faith has saved
you. The psalm and Timothy remind us that salvation
involves justice, kindness, and faithfulness and
forever links us with Jesus. In a world as broken as
ours, both healing and salvation are necessary.
REFLECTING ON GOD’S WORD
When Jan’s son and his buddies were given
two weeks’ notice to move out of their house, Jan
proposed that they throw a cleaning/moving party.

She provided the food, drinks, and cleaning supplies.
They provided the music and the muscle. The party
was a great success. The house got cleaned, the move
was completed in one afternoon, and everyone went
home happy. Later that week a thank-you card arrived
from one of her son’s housemates. “Thanks for the
party, Jan. We couldn’t have done it without you.
You’re the greatest. Adam.”

Do we take the time to reflect back on each
day or do we just keep moving on? Do we recognize
the healing in our lives or focus only on the
suffering? Do we realize that “we couldn’t have done
it without” God or do we attribute our successes to
good luck or our own hard work? Do we, like
Naaman and the Samaritan leper, make it a habit to
express our thanks to God in public praise and in
lives of service?
TREASURES FROM OUR TRADITION
Christian liturgy has always contained an
opportunity to make a choice for sharing. From the
beginning, Christians pooled their resources,
especially for the care of widows and orphans, at the
weekly Eucharist. Over the years, the collection
became detached from the liturgy and baskets or
plates would be passed through the community while
the Mass was going on at the altar, or contributions
would be collected at the doors. In Milans Ambrosian

Rite, these gifts have always been brought to the altar
by lay people in procession. In German countries, the
ancient custom was for the entire assembly to process
with their gifts--first the men, then the women, then
the priests and deacons--to offer their gifts at the altar.
The old ceremony of canonization included a curious
vestige of this procession: people would present the
pope with two loaves of bread, two barrels of wine
and water, five candles, and three cages containing
pigeons or turtledoves!

Luke wrote one of the major portions of the
New Testament, a two-volume work comprising the
third Gospel and Acts of the Apostles. In the two
books he shows the parallel between the life of Christ
and that of the Church. He is the only Gentile
Christian among the Gospel writers. Tradition holds
him to be a native of Antioch, and Paul calls him “our
beloved physician.” His Gospel was probably written
between 70 and 85 A.D.
Luke appears in Acts during Paul’s second
journey, remains at Philippi for several years until
Paul returns from his third journey, accompanies Paul
to Jerusalem, and remains near him when he is
imprisoned in Caesarea. During these two years,
Luke had time to seek information and interview
persons who had known Jesus. He accompanied Paul
on the dangerous journey to Rome where he was a
faithful companion.
Luke’s unique character may best be seen by
the emphases of his Gospel, which has been given a
number of subtitles:
1. The Gospel of Mercy
2. The Gospel of Universal Salvation
3. The Gospel of the Poor
4. The Gospel of Absolute Renunciation
5. The Gospel of Prayer and the Holy Spirit
6. The Gospel of Joy
Luke wrote as a Gentile for Gentile
Christians. His Gospel and Acts of the Apostles
reveal his expertise in classic Greek style as well as
his knowledge of Jewish sources. There is a warmth
to Luke’s writing that sets it apart from that of the

other synoptic Gospels, and yet it beautifully
complements those works. The treasure of the
Scriptures is a true gift of the Holy Spirit to the
Church.

PRAYER FOR HEALING SICKNESS.
Loving and ever-present God, we believe that
your grace is sufficient for all things. Comfort us a new
by your presence. Allow that in our weakness we may
be made strong, in our grief, consoled, and in our
ignorance, wise. Protect and guide us that we may know
the way to take and that at each crossroad of life we may
see the right path to choose. Safeguard us by your
power, uphold us your kindness, and warm us by your
love. By your divine grace help us to do what is right, to
act courageously, to love our neighbors, to forgive our
enemies. By your grace, bless us through Jesus Christ
our Lord. Amen.
For the sick: Anne Padula, Helen Pulaski,
Barbara Bielawski, Robert Kozłowski, Katarzyna
Wysoczański, Josephine Ostrowski, Cecylia
Bednarczyk, Joseph Wojtowicz, Krzysztof Paluch,
Jadwiga Klimek, Daniela Błaszczyk.

2020 MASS BOOK:
It will be necessary for everyone who
would like to schedule Masses for their loved ones
in 2020 to come to the rectory or call (718) 4473937. Thank you and God Bless.

Dzisiejsza niedziela stawia nam jedno z
najważniejszych pytań, na jakie powinien sobie
odpowiedzieć każdy wierzący. Jest to pytanie o to jak
często używamy względem Boga słowa „dziękuję”.
Dożyliśmy czasów, gdzie niektórzy próbują nadawać
wartość nawet naszym kłótniom z Panem Bogiem,
wmawiając nam, że lepiej się kłócić, czy w wypadku
naszego odniesienia do Stwórcy i Zbawiciela obrażać
Pana Boga, niż Go nie zauważać, lub milczeć latami.
Przypomina to sytuację, kiedy do wyboru mamy
kłótnię małżeńską, wszczętą przez winnego np.
nadużycia alkoholu małżonka lub tzw. ciche dni z
tego samego powodu. Ani jedno ani drugie nie
rozwiąże tej sytuacji, a której ktoś postąpił źle i
próbuje różnymi sposobami odnaleźć się w relacji z
drugą osobą.
Bóg jest Bogiem miłości. Stworzył nas z
miłości i do miłości. My jesteśmy stworzeniem.
Uczynieni na obraz i podobieństwo Boga. Trudno
więc przebija się argument, że wymyślanie Panu
Bogu, zarzucanie Go naszymi niesprawiedliwymi
ocenami, domaganie się, aby natychmiast zareagował
na przedstawiony przez nas problem było postawą
godną polecenia czy naśladowania. Nasza postawa
względem Boga winna wyrażać się przecież w
najwyższym szacunku, adoracji i nieustannym
dziękczynieniu.
My tymczasem jeśli oddajemy się gorliwej
modlitwie, najczęściej klękamy, kiedy czegoś
potrzebujemy. Nie na darmo stare porzekadło mówi,
„jak trwoga to do Boga.” W naszych
podziękowaniach już zazwyczaj nie ma tej
gorliwości. Otrzymaliśmy o co prosiliśmy, i ..jakże
często wracamy do wcześniejszej oziębłości.

WIADOMOŚCI PARAFIALNE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
13 PAŻDZIERNIK 2019
Cytat dnia:
Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie
Chrystusie.
1 Tes 5, 18
Pierwsze czytanie: 2 Krl 5, 14-17
Psalm responsoryjny: Ps 98
Drugie czytanie: 2 Tm 2, 8-13
Ewangelia: Łk 17, 11-19

WIARA I WDZIĘCZNOŚĆ
Czy są w życiu sprawy beznadziejne?
Pamiętam sytuacje, które przeżywałem z bliskimi.

Lekarska diagnoza: "Proszę pana, sprawa
beznadziejna...". Zgubiony portfel, i to nie wiadomo
gdzie, w nim sporo pieniędzy... Rozlatujące się
małżeństwo... Katastrofa w kopalni... Wszystkie
cztery przypadki, choć wydawały się beznadziejne,
znalazły rozwiązanie. Diagnoza była słuszna, ale
organizm okazał się silniejszy... Portfel młodzi ludzie
odnieśli do księdza... Pierwsza Komunia dziecka stała
się okazją pojednania... W kopalni sześciu z siedmiu
zasypanych uratowano. Niestety, dla jednego pomoc
przyszła za późno. - Dlaczego? Nie ma prostej
odpowiedzi na to pytanie. Może trzeba pytać inaczej:
czy mimo wszystko jest nadzieja? Albo: czy w
sytuacjach beznadziejnych można mieć nadzieję? Nie
pytamy bynajmniej o nadzieję, zwaną "matką
głupich" ani o tanią pociechę. Pytamy o nadzieję
chrześcijańską.
C o z n a c z y "nadzieja chrześcijańska"?
Ewangelista opowiada dziś o trędowatych. Ich
sytuacja była beznadziejna. Wiedzieli o tym.
Dlaczego więc proszą o coś, co jest niemożliwe?
Zważ wszelako, kogo proszą. Jezusa proszą, a On pisze Apostoł - wiary dochowuje, bo nie może
zaprzeć się samego siebie. Nadzieja chrześcijańska
ma początek w wierze, w przekonaniu, że na mocy i
dobroci Boga zawsze można polegać. Dlatego na
wiarę wskazał Jezus, mówiąc: Wstań, idź, twoja
wiara cię uzdrowiła. Owych dziesięciu prosiło
jeszcze przed Jezusowym zmartwychwstaniem. My
wiemy więcej - to mianowicie, że nawet śmierć nie
jest sytuacją beznadziejną, bo stała się narzędziem
zwycięstwa i nowego życia. Potrzeba wiary, potrzeba
i ufności. Wiara podpowiada, że Bóg może wszystko
i co tylko jest dobre, może nam dać. Ufność - to
przeświadczenie, że jeśli nie daje, lub jeśli nie daje
natychmiast, to dlatego, że przygotował dla nas coś
większego, choć trudniejszego.
Dlatego nadzieja chrześcijanina jest nadzieją
cierpliwą, jest umiejętnością ufnego czekania.
Apostoł komentuje: Jeśli trwamy w cierpliwości,
wespół z Nim królować będziemy... Trudne to, bo
żyjemy w czasach niesłychanego pośpiechu.
Rezultatów oczekujemy już, zaraz. I najchętniej sami
dyktujemy Bogu rozwiązania, a On przygotował inny,
lepszy scenariusz. Ot, jak choćby ten: Beatka była
chora na padaczkę. Leczenie nie dawało rezultatu.
Modlitwy i pielgrzymki pozostawały bez echa. Gdy
dziecko miało osiem lat, choroba nagle ustąpiła,
lekarze nie wiedzieli, dlaczego. Gdy rodzice
opowiadali mi o tym, usłyszałem: "Proszę księdza, to
była błogosławiona choroba. Jak bardzo cała nasza
rodzina związała się. Ilu wspaniałych ludzi
poznaliśmy. Nauczyliśmy się być dla siebie dobrzy i

delikatni. Nauczyliśmy się gorliwej modlitwy i teraz
nie ma dla nas rzeczy zbyt trudnych. Pan Bóg dał
nam więcej, niż wyobrażaliśmy sobie". Znamienna
jest scena z dzisiejszej Ewangelii. Idźcie i pokażcie
się kapłanom... - mówi Jezus. Nie uzdrowił
proszących natychmiast, jakby chciał powiedzieć:
ufajcie! Oni zaufali. Ufaj Bogu i ty. Zawsze mu ufaj. I
bądź wdzięczny.
To druga nuta brzmiąca w opowiadaniu św.
Łukasza. Wdzięczność okazał tylko jeden z
dziesięciu, smutne to - ale prawdziwe także dziś.
Jakbyśmy nie zauważali dobra, którego doznajemy ze
wszystkich stron. Poniekąd się nie dziwię - jest go
tyle... Dobro, mimo wszystko dobro jest tłem,
środowiskiem, przestrzenią naszego życia. Nie
zastanawiając się nad doznanym dobrem, nie
wiążemy go z Bogiem - źródłem wszelkiego dobra.
Popatrz więc na życie: ileż dobra stało się twoim
udziałem...? Ile już otrzymałeś od Boga...?
Przypomnij sobie to wszystko, policz - i dziękuj
każdego dnia. Dziękuj, jak uzdrowiony Syryjczyk
Naaman, jak uzdrowiony przez Jezusa z trądu
cudzoziemiec. Wdzięczność stanie się źródłem
nowych łask, które dobry Bóg już przygotował. A
jeśli wdzięczności nie braknie, pogłębi się twoja
wiara. I nic już w życiu nie będzie beznadziejne.
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
przyjął:

ALEXANDER JERZY DE LA HARPE

Gratulujemy Rodzicom i Chrzestnym.
Życzymy dziecku wielu łask Bożych.

ZAPIS DO PARAFII
Nasza Parafia, posiada status parafii
personalnej, co oznacza, że parafianinem jest jedynie
ta osoba, która zadeklaruje chęć przynależności
poprzez zapis do parafii.

Każdy parafianin, należący więcej niż sześć
miesięcy może otrzymać zaświadczenia wynikające z
przynależności do danej wspólnoty oraz załatwić
wszelkie formalności związane z sakramentami, jak
np;
-chrzest czy sakrament małżeństwa.
-otrzymywać zaświadczenia aby zostać,
matką/ojcem chrzestnym.
-świadkiem bierzmowania.
-świadkiem ślubu.
-mogą też otrzymać pozwolenie na Chrzest św.
własnego dziecka w innej parafii (np. w Polsce),
albo zgodę na ślub w innej parafii.

NA 2020 ROK
Można zamawiać Msze Św. na 2020 rok , osobiście
lub telefonicznie w godzinach pracy kancelarii
(718-447-3937)
FINANCIAL REPORT
RAPORT FINANSOWY

Sunday – October 6, 2019
I - $2,083 II - $392
Fuel - $195 TOTAL - $195
Membership - $260
RENOWACJA WITRAŻY
RENOVATION STAINED GLASS
W związku z prowadzoną renowacją naszych
witraży można wpłacać na ten cel „cegiełki” w
wysokości $100, $150 oraz $200. Ciegiełki można
wpłacać także ratami. Za wszystkie ofiary składam
serdeczne Bóg zapłać.
Witraż Dobrego Pasterza - TOTAL: $6,560
$300 – K.M. Hałas.
$100 – Zając & Klimek Family.

SPOTKANIA
ANONIMOWYCH
ALKOCHOLIKÓW
Al Anon i DDA
w języku polskim
w każdą ŚRODĘ 8:00P.M.
W polskiej szkole 109 York Avenue
609-455-2738
aapopolsku@gmail.com

10. Condominium 1 bedroom do wynajęcia od 1
listopada. Kontakt - Małgorzata 917-216–8179
VIGIL CANDLES BEFORE THE TABERNACLE
THE MOST BLESSED SACRAMENT.

October 13 – October 20, 2019

Usługi projektowania w zakresie:
Usług inżynierskich.
Nowe budynki, dobudowy, przebudowy.
Zatwierdzanie aplikacji w NYC Department of
Buildings.
Legalizacja zmian związanych z otrzymanymi.
Violations.
Inspekcje asbestowe, inspekcje inżynierskie.
Jesteśmy firmą, która zapewni pomoc w sprawach
związanych w zakresie architektury.
Mówimy po Polsku:KONTAKT
Karolina Sadelski 718-667-8500
email: ksadelski@permanentengineering.com

OGŁOSZENIA DROBNE
1. Domowe obiady oraz polskie dania na miejscu i na
wynos, a także catering na wszystkie imprezy i święta
oferuje LUK & BART - 2960 Richmond Terrace,
Staten Island.
Kontakt: 718-510-2932,
www.lbpierogi.com
2. Domowe wypieki ciast oraz tortów. Kontakt – Jola
347-385-2979.
3. Tradycyjne polskie ciasta i torty oraz ciasta
bezglutenowe i vegańskie. Kontakt - Monika 347439-3832.
4. FIDELIS CARE – ubezpieczenia zdrowotne,
przeznaczone dla dzieci i dorosłych w każdym wieku.
Kontakt - Agnieszka Rola 347-738-2569,
MEDICARE 65 & up – program dla seniorów Halina 718-926-5180.
5. Usługi krawieckie. Kontakt: Wanda 929-2558158.
6. ArtFilm - Videofilmowanie - Wesela, Komunie,
Imprezy rodzinne, Filmy promocyjne, Seminaria.
Kontakt: Artur Ostrowski 917-446-1604
email artur_ostrowski@yahoo.com
7. PERFECT IMAGE Salon Fryzjerski 238 Sand
Lane Staten Island, NY. Kontakt: 718-967-2255.
8. Polskie delikatesy - Polish-European American
Deli M.E Inc - ZAPRASZAJĄ -1214 Forest Ave,
Staten Island, NY 10310 - kontakt (347) 861-7181.
9. Studio do wynajęcia – 347-522-9697.

Joseph Piciocco: Living & deceased members of
the: Piciocco, Tucciarelli, Mastropaolo & Levato
Families
J. Coogan:
1. In memory of the deceased members of the
Kamienowski, Zagajewski, Urgo,
Thompson Families.
2. Good health for our Family.
Teresa Ascher :
1. L.M. Teresa & Anthony Romanik.
2. L.M. Josephine, Marianna & Joh Prazych.
3. Special Intention.
J. Ostrowski:
1. L.M. Daniel & Emily Ostrowski.
2. Living and deceased members of the
Ostrowski, Perkowski & Raducha Families.
3. For good health for sisters Angela &
Catherina & brother Philip.
Helen T. Pulaski:
1. L.M. Pulaski Family.
2. L.M. Smieya Family.
3. L.M. Diana Mrozinski.
4. L.M. Margaret Etter.
5. L.M. Dorcas Carr
6. L.M. Cecelia Harzewski
Rita & Bill Kreamer:
1. L.M. Diana & Louis Mrozinski.
2. Special Intention.
Elissa McDonald:
1. L.M. Theresa DiResta.
2. Good Health – Gary Aimesbury.
3. Good Health - Felicia Krause.
Veronica Althea Modzelewski:
1. L.M. Brian Schiels.
2. L.M. Josephine & John Modzelewski.
3. L.M. Modzelewski, Lendzian &
Sienkiewicz Families & Friends.
A.Bruschett: L.M. Wacława, Zdzisław &
Włodzimierz Kowalczyk.
Anna Kozłowski: Ś.P. Stanisław Kozłowski.
Roberta Jason O'Hanlon & Family:
1. L.M. Richard & Jane (Jastremski) Jason.
2. Special Intention.
INATENCJA – ZA CÓRKĘ

