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Prayer to the Sacred Heart  
 

Hail! O Sacred Heart of Jesus, living 
and quickening source of eternal life,  
infinite treasure of the Divinity, and 

burning furnace of divine love.  
Thou art my refuge and sanctuary,  

O my amiable Savior.  
Consume my heart with that burning 

fire with which Thine is ever  in-
flamed. Pour down on my soul those 

graces which flow from Thy love, and let my heart be so 
united with Thine, that our wills may be one, and mine 

in all things, be conformed to Thine.  
May Thy divine will be equally the standard and rule of 

all my desires and of all my actions. Amen  

Third Sunday in Ordinary Time 
You and I call the Bible the word of God, yet it contains very few words that God actually spoke. The New 
Testament calls Jesus the word of God, yet Jesus didn’t write any of it and much of it is about things done by 
Paul and Peter. 
Even the Gospels, the good news of Jesus Christ, were composed 30 to 60 years after his death, in Greek — a 
language which Jesus didn’t even speak. Jesus had no secretary walking around with him taking notes, yet 
some Christians today take everything in the Bible very literally, ignoring how the Bible really got put toget-
her, and ultimately ignoring God’s intent in choosing to do things the way he did. 
God did not write a book. What he did was choose a people, make a covenant with them, free them from 
slavery, give them a Promised Land, and judges, kings and prophets, and promise to send them a Messiah — 
many deeds but nothing written by God. It was all passed down orally among believers for generations before 
the earliest biblical authors, under God’s inspiration, wrote the first words of what we today call the Old Te-
stament. 
And as we see in today’s Gospel, the same is true for Jesus. He is the author of the events described, but he 
himself didn’t write anything with pen and paper. 
What he did was establish a New Covenant with humanity, free us from slavery to Satan by his sacrificial 
death, open for us the gates to the new Promised Land of the kingdom of God, send out apostles and prophets 
to proclaim the good news of salvation to all the nations, and promise to come again at the end of time. 
All of this is found in the New Testament, much of it handed down in the Church for decades before the ear-
liest New Testament author, under God’s inspiration, first put pen to paper. And Luke describes this process 
very clearly for us in today’s Gospel. 
Luke begins: “Since many have undertaken to compile a narrative of the events that have been fulfilled 
among us” — meaning Mark for sure, whose Gospel he had in front of him at the time, and others whose wri-
tings did not make the New Testament — "just as those who were eyewitnesses from the beginning and mini-
sters of the word have handed them down to us” — in oral tradition before even Mark, the earliest Evangelist, 
wrote them down — "I too have decided” — Luke’s Gospel was written at his own initiative — "after investi-
gating everything accurately anew” — Luke did research — "to write it down in an orderly sequence” — me-
aning that he thought he could present the content more accurately than Mark and the other earlier Gospels 
had — "most excellent Theophilus” — a name which means, “Lover of God,” probably a literary device, ad-
dressing his Gospel in this way to all who are lovers of God — "so that you may realize the certainty of the 
teachings that you have received.” 

Summer — Vacation 
Let us revel in summer. Let us soak up the long 
days and warm sun.  
May our feet walk on sandy beaches and our 
heads rest on thick grass under blue skies.  
This summer, God, may our breathing slow and 
our hearts open.  
God help us to be present to all that is so that 
we might best see all that might be. joy, love, 
peace and safety.  
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AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO  
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp 
Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.  
Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze 
ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się  
od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu 
Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego.  
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i 
synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili 
co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwio-
dły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby ry-
chło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.  

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze 
wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się 
nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. 

W drodze z Jezusem 
 Na początku wakacji, kiedy wielu rusza na wędrowne szlaki, czytamy fragment Ewangelii o podróży Jezusa 
do Jerozolimy. Nie jest to zwykła wędrówka do Świętego Miasta ani tradycyjna pielgrzymka z racji święta 
Paschy (Łk 2,41-50), lecz prawdziwy punkt zwrotny w całej historii zbawienia.  
”Odczuwamy jakiś lęk - wyznaje kard. Martini - gdy przychodzi nam czytać drugą część Ewangelii 
[Łukasza]. Są to słowa, które odbierają dech; to ostrze ewangelicznego diamentu, który może zranić”. Wę-
drówka do Świętego Miasta rozpoczyna się od konfrontacji z wrogo usposobionymi Samarytanami. Nie przy-
jęto pielgrzymów ze względów ideologicznych. Wrogość na tle religijnym, fanatyzm, to i dzisiaj częste po-
wody do nienawiści, terroryzmu i zabijania wielu niewinnych ludzi. Czasem po prostu zwykłych przechod-
niów, turystów, pielgrzymów zdążających do miejsc świętych. To budzi gniew, oburzenie, chęć zemsty - po-
dobne do reakcji ”synów Gromu” (Jana i Jakuba), którzy domagają się powtórzenia cudu z czasów proroka 
Eliasza, by spadł ”ogień z nieba” i ukarał winnych (2 Krl 1,10.14). 
Jezus zdecydowanie odrzuca zasadę ”oko za oko”, gromi swoich uczniów i poleca im iść dalej. Każe szukać 
nowych dróg, nowych ludzi, gotowych pójść śladami Księcia Pokoju. Naśladować Chrystusa oznacza bo-
wiem pójść za Nim najpierw drogą krzyża, drogą wyrzeczenia, posłuszeństwa, uniżenia, by w końcu móc do-
świadczyć światła zmartwychwstania i pełnej radości. 
Podczas wakacji będziemy zapewne niejednokrotnie wezwani do wyznania swojej wiary, do przyznania się 
do swojego Pana, Jezusa Chrystusa. Bycie chrześcijaninem nie może zamknąć się w jakiejś ukrytej deklara-
cji, ale musi wyrażać się w codziennym życiu i publicznym wyznawaniu wiary (osobista modlitwa, niedziel-
na Eucharystia, miłość bliźniego...). Chrześcijaństwo jest drogą z Jezusem, stąpaniem po śladach Mistrza z 
Nazaretu. Nie jest to droga prosta i łatwa. Trzeba jednak zaufać Temu, który powiedział: ”Weźcie moje jarz-
mo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz wa-
szych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,29n).  

Modlitwa wakacyjna  

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas.  
Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, 
abym na nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak 
kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy 
wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobre ten czas.  
Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać 
z braku środków lub z powodu choroby.  
Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy.  
Dzięki Ci, Panie. Amen. 
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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 25th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św. 
* Second Collection: Peter’s Pence  
 
Sunday,  June 26th, 2022 - Niedziela  
Second Collection: Peter’s Pence  
 
First Friday, July 1st, 2022 Piatek 
* 7:00 PM - Msza Św. z Pierwszego Piątku 
 
Saturday, July 2nd, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św. 
* Second Collection: Energy 
 
Sunday,  June 3rd, 2022 - Niedziela  
Second Collection: Energy 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  K. Skrupskis  
10:00 AM - T. Kaluzny  
12:00 PM - J. Bonafide 
  Lectors 
  5:30 PM - K. Skrupskis  
  8:00 AM - Z. Wydra 
10:00 AM - L. Spychalski 
12:00 PM - J. Bonafide 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  D. Swider 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - R. Dujanowicz 
  Lectors 
  5:30 PM - D. Swider 
  8:00 AM - J. Oszajca 
10:00 AM - J. Stopa 
12:00 PM - A. & M. Czarnota  

FAITH 
Faith is not merely praying  
Upon our knees at night; 

Faith is not merely straying 
Through darkness into light . . . 

Faith is the brave endeavor, 
The splendid enterprise, 

The strength to serve, whatever 
Conditions may arise. 

– Anonymous 

GOD S SHADOW 
Love is God s shadow in our universe. 
  --Anonymous 
 
THE VOICE OF THE LORD 
What is more delightful than the voice of the 
Lord calling to us? 
  --St. Benedict 
 
LOVE AND TRUST 
Little love; little trust. 
  --English proverb 
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St. Adalbert Church 
Week of June 26th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of June 26th, 2022 

Sunday - June 26th, 2022 
 9:30 AM + Joseph & Nellie Salus - Joan Salus 
 
Sunday - July 3rd, 2022 
 9:30 AM - All Living and Deceased Members of 

the Salus and Lisauskas Family - Joan Salus 

SATURDAY (25th) - SOBOTA 
5:30 PM + Jan Socha - Friends  
 
SUNDAY - June (26th) - 2022 -  NIEDZIELA        
8:00 AM + Tomasz Wydra - Mama z Rodziną 
10:00 AM + Rafał Spychalski - Mama z Rodziną 
12:00 PM + Ryszard Ząbkiewicz - Sister & Family  
12:00 PM + Dr. Justine Mang - Staff 
 
MONDAY (27th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM - Blessings for Brooklyn and Dalton Brenner 
   - Ana Vargas  
8:15 AM + Chester Grynis - Krenek Family 
 
TUESDAY (28th) - WTOREK 
7:30 AM + John & Carole Paster - Arleen Golda  
8:15 AM + Krzysztof Zawadzki - Małgorzata Zdulska 
 
WEDNESDAY June (29th) - ŚRODA 
7:30 AM - Father’s Day Intentions   
8:15 AM + Władysława i Władysławy Dziedzic 
 
THURSDAY (30th) - CZWARTEK 
7:30 AM  
8:15 AM - Father’s Day Intentions  
 
First FRIDAY July (1st) - Pierwszy PIĄTEK 
7:30 AM + Matthew Ziobro     
 - Henryk i Helena Sieczkowski and Family 
8:15 AM - O zdrowie dla chorych parafian 
7:00 PM + Josephine & Sophie Zgłobicka  
   - Diane Bodzioch  
 
SATURDAY (2nd) - SOBOTA 
8:00 AM + Bogdan Wawro - Anna Bryda  
 
5:30 PM + Maureen Nevins - Louise Migliore 
 
SUNDAY - July (3rd) - 2022 -  NIEDZIELA        
8:00 AM + Jan Socha - Jerzy i Barbara Pitrus  
10:00 AM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
  Najświętszej w 20 rocznice ślubu dla  
   Jolanty i Jana  Szostek  
12:00 PM + James Kowalczyk  
  - St. Adalbert’s class of 1968 

Week of June 26th, 2022 
Hosts: O opiekę Matki Najświętszej dla naszych 
 dzieci i młodzieży podczas wakacji.  
 

Wine:  
 
Altar Candles:  
 
Sanctuary Lamp:  

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.  


