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Pentecost Sunday 

The Acts of the Apostles recounts the story of the original Pentecost Sunday.  
Jews "from every nation under heaven" were gathered in Jerusalem  

to celebrate the Jewish feast of Pentecost.  
On that Sunday, ten days after the Ascension of Our Lord, the Apostles and 
the Blessed Virgin Mary were gathered in the Upper Room, where they had 
seen Christ after His Resurrection: And suddenly there came from the sky  

a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house  
in which they were.  

Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest 
on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues,  

as the Spirit enabled them to proclaim. Christ had promised His Apostles that He would send His Holy Spirit, 
and, on Pentecost, they were granted the gifts of the Holy Spirit.  

The Birthday of the Church 
That is why Pentecost is often called "the birthday of the Church." On Pentecost Sunday, with the descent of 

the Holy Spirit, Christ's mission is completed, and the New Covenant is inaugurated. It's interesting to note that 
Saint Peter, the first pope, was already the leader and spokesman for the Apostles on Pentecost Sunday.  

 
 
 
 

We need to complete  
the 2022 Annual Appeal.  

Our parish goal this year was $12,740.  
The total amount given to date is: $9,760.   

Very few parishoners contributed to this year 
Annual Apeal, so please help us to  
reach our goal! Thank you to all  
who so generously participated!  

Prayer to the Holy Spirit  
O Holy Spirit, You desire the salvation of all human beings and for that purpose 

You want all of them to acquire the knowledge of Your Truth. 
Grant to all of them Your powerful Light and Your Love of Goodwill that they 

may give glory to God in unity of faith, hope, and love. 
Send laborers into the harvest who are truly animated by You Who are the Soul 

of the missionary Church. Amen. 

Fathers’ Day is June 19  
Register your Father or Grandfather for 
inclusion in all the Mass intentions that 
day by using the envelope you received 
in your package. Additional envelopes 

are available at the church entrances. 

Prayer Intention of the Holy Father for June  
We pray for Christian families around the world;  
may they embody and experience unconditional 
love and advance in holiness in their daily lives.  

SPONSOR CERTIFICATE AND LETTER  
OF GOOD STANDING  

The purpose of a sponsor certificate is for the individu-
al to aid the candidate in leading a Christian life in a 
manner that faithfully fulfills the obligations of Catho-
lic faith. To do this, the individual must be living the 
Catholic faith.  
The certificate is a sworn statement that attest you are 
actively attending mass, practice the catholic faith.  
Therefore, if you are not a registered parishioner of this 
parish, you will not be able to be a sponsor.  
If you wish to become a parishioner, then you must re-
gister and wait a six-month period before we give you 
the certificate.  
Completing the Sacraments in this parish does not qua-
lify you to receive a sponsor certificate. 
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Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi - przez papieskie 
słowa Duch Święty na jednych zstępuje jako pragnienie przemiany życia,  
wiara w Bożą miłość i wiara w to, że w Polsce da się coś zrobić. Na innych 
zstępuje jako wyrzuty sumienia i wszelkie utrapienie będące skutkiem odcięcia 
się od źródła życia. Duch Święty jest ogniem miłości Ojca i Syna. Ogniem,  
który dla jednych jest niebem, a dla drugich piekłem. 
Wylanie Ducha Świętego nie jest doświadczeniem jednorazowym jak chrzest. 
Uczy św. Tomasz z Akwinu: „Istnieje niewidzialne zesłanie Ducha również w 
związku z postępem w cnocie lub wzrostem łaski" (I, q.43, a.6). Przez nie czło-
wiek poznaje sercem Ducha Świętego i „wybucha gorętszą miłością".  
Duch Święty zstępuje na apostołów trwających w jedności, na modlitwie i z 
Maryją.  
Zstępuje, abyśmy tworzyli jedno ciało, by obdarowanie, jakie każdy otrzymuje, 
nie rodziły zazdrości, zawiści i podziałów, lecz byśmy mogli przez to służyć 

sobie nawzajem. Duch Święty to Duch Jezusa. Jednoczy nas z Nim. Nie tylko z Jezusem czyniącym cuda, na-
uczającym, sprawującym władzę, ale także jednoczy nas z Jezusem osądzonym, dźwigającym krzyż, konają-
cym na krzyżu. Tylko człowiek ubogi w duchu może na każde obdarowanie Ducha powiedzieć:  

Wszystko jest łaską! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi! 

 
 
 
 
 
 

Coroczny Apel 2022  
Zobowiązanie naszej Parafii wynosi  

$ 12,740.00 
Do tej pory udało nam się zebrać  

$ 9,760.00 
Niewielka grupa naszych polskich parafian 

wsparła ten apel. 
Prosimy wszystkich o wsparcie. 

Modlitwa o dary Ducha Świętego 
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umie-
jętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad do-
bro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko 
jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym 
wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, 
abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i speł-
niał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela 

i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował 
w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, 
abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. 
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty abym grzechy swoje opłakiwał, i dar 
umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską mi-
łością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świętobliwą. Amen. 

DZIEŃ OJCA  

19 czerwca obchodzić 
będziemy Dzień Ojca.  
Wszystkie Msze Św.  
w tę niedzielę oraz  

4 w tygodniu zostaną  
odprawione za naszych Ojców, żywych lub zmarłych.  

Msza św. jest największym darem jaki możemy  
ofiarować naszym bliskim.  

Imiona Ojców można wypisywać na specjalnych ko-
pertkach, które są wyłożone przy wejściu do kościoła. 
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Weekly Collection: 
 

Not available 
 at this time 

 

“...where your treasure is,  
there also will your heart be.” Lk 12 

 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

Saturday, June 4th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św. 
* Second Collection: Energy  
 
Sunday,  June 5th, 2022 - Niedziela  
      Pentecost Sunday 

Zesłanie Ducha Świętego 
* Second Collection: Energy 

 
Easter season ends.  

Zakończenie Okresu Wielkanocnego 
 
Saturday, June 11th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św. 
* Second Collection: Altar Servers   
 
Sunday,  June 12th, 2022 - Niedziela  

The Most Holy Trinity 
Trójcy Przenajświętszej 

* Second Collection: Altar Servers  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  4:00 PM  -  K. Skrupskis 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - R. Dujanowicz 
  Lectors 
  4:00 PM - R. Gora  
  8:00 AM - Z. Wydra  
10:00 AM - J. Oszajca  
12:00 PM - A. & M. Czarnota  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  4:00 PM  -  D. Swider 
10:00 AM - T. Kaluzny 
12:00 PM - J. Bonafide 
  Lectors 
  4:00 PM - D. Swider 
  8:00 AM - J. Oszajca 
10:00 AM - J. Borsukiewicz 
12:00 PM - I. Szaro 

TODAY’S READINGS PENTECOST SUNDAY 
  
First Reading: Acts 2:1-11  
The disciples were celebrating Pentecost together when 
"tongues of fire appeared which parted, then came to rest on 
each of them." The disciples were filled with the Holy Spirit 
and began speaking in foreign tongues. Visitors from many 
different countries were amazed that each guest could hear his 
or her native language being spoken as the disciples proclaimed 
God's glory.  
 

Second Reading: 1 Corinthians 12:3b-7, 12-13  
Each person has received different manifestations of the same 
spirit to contribute to the common good of all.  
All members of the church have been baptized into one body 
because of our belief in the Holy Spirit, who was sent to us by 
God. 
 

Gospel: John 20:19-23  
Jesus appeared to the disciples even though they had locked the 
doors in fear. Jesus then showed the disciples his hands and his 
side; and they rejoiced at his presence. He breathed on them 
saying "Receive the Holy Spirit." He then gave the disciples the 
power to forgive others or hold them accountable for their sins. 
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St. Adalbert Church 
Week of June 5th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of June 5th, 2022 

Pentecost Sunday - June 5th, 2022 
9:30 AM + Theresa Landau (Anniversary)  
    - Joan Salus 
  
Trinity Sunday - June 12th, 2022 
9:30 AM + Dolores Leonard - Martin E. Leonard 

SATURDAY (4th) - SOBOTA 
5:30 PM + Mary & Edward Zarzecki  
   - John and Lucille Zarzecki 
 
PENTECOST SUNDAY - June (5th) - 2022   

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. 
8:00 AM + Piotr i Franciszka Niemiec - Rodzina  
10:00 AM + Jan & Apolonia Fydryszewski  
  - Nadine & Andrew Fydryszewski 
12:00 PM + David Hernandez - Jane Bodzioch  
 
MONDAY (6th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Margaret Mahoney - Martin E. Leonard 
8:15 AM + Joey, Joseph, Micheal Medway  
   - Babcia i Dziadzio 
 
TUESDAY (7th) - WTOREK 
7:30 AM + Mattew Ziobro - Irena Folcik 
8:15 AM + Susana & Luie Nicol    
  - Brat Mieczysław z Rodziną 
 
WEDNESDAY June (8th) - ŚRODA 
7:30 AM + Matthew Ziobro     
  - Halina & Frank Wnek z Rodziną  
8:15 AM + Bogumiła i Władysłąw Lauwa  
   - Córka z Rodziną  
 
THURSDAY (9th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Carl Lontka Jr. - Betty & Frank Saluccio 
8:15 AM + Olimpia i Tadeusz Pleskacz  
   - Jolanta Ligocki 
 
FRIDAY (10th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Stanley Niziolek - Arleen Golda    
8:15 AM - Blessings for Brooklyn Brenner  
    - Ana Vargas 
 

SATURDAY (11th) - SOBOTA 
8:00 AM + Andrzej & Zofia Janusz - Córki z Syn 
 

5:30 PM + Zofia Ozoj - Daughter and Family 
 
 

TRINITY SUNDAY - June (12th) - 2022  
Niedziela Trójcy Przenajświętszej 

8:00 AM + Czesław Skarbek - Przyjaciel 
10:00 AM + Krzysztof Wujas - Brat z Rodziną 
12:00 PM + Ludwik Ząbkiewicz 
    - Daughter and Family 

Week of June 5th, 2022 
Hosts: O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki  
Najświętszej dla Ks. Proboszcza Krzysztofa z okazji 
Urodzin 
 

Wine: O zdrowie, mądrość i błogosławieństwo 
Boże dla Marianny, Julianny i Stasia z okazji ich 
święta  - Babcia i Dziadziuś 
 

Altar Candles: God’s blessings for Fr. Krys on 
his Birthday - Parish Office 
 
Sanctuary Lamp:  O zdrowie i błogosławień- 
stwo Boże dla Księdza Krzysztofa z okazji urodzin  

We remember our ailing parishioners  
in our daily prayers,  

including those at home,  
in hospitals and nursing homes: 

  
Richard Mack, Heronima Gałczynska,Olga  

Olavarria, Edward Maciaga, Stanislaw Pekosz,  
John Cioban, John Kasprzyk, John Kasper,  

Charlotte Drozd, John Zarzecki,  
Anne Baronas, Edward & Louis Cook,  

Robert Cook, Ruta Didzbalis, Madeline Morris,  
Miriano Rodrigez, Pedro Rodriguez, ….. 

 
 Lord, keep them in Your loving care.  

Boże obdarz ich łaską zdrowia. 

During the Summer months  
our Saturday 4:00 PM  

anticipatory Mass will be  
celebrated at 5:30 PM.  


