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The Sunday Readings 
a) The first reading from the Book of the Prophet Isaiah is a loving and 
tender promise of God to protect and provide for His people. He promi-
sed abundance of blessings: “I will spread prosperity over her like a 
river, and the wealth of nations like an overflowing torrent.” He promi-
sed comfort and lasting peace: “As a mother comforts her son, so will I 
comfort you.” 
b) The Responsorial Psalm is the fitting response of the people for such 
wonderful and loving promises of God: “Let all the earth cry out to God 
with joy!” For a people so loved and cared for by God, there is no room 
for fear and sorrow. Joy and thanksgiving should always fill our hearts. 

c) The second reading is from St. Paul’s Letter to the Galatians. He gives praise and glory to the cross of 
Christ: “May I never boast of anything, but the cross of our Lord Jesus Christ.” It is the cross of Christ that 
renewed his life; it also renews the life of the world: “All that matters is that one is created anew.” When peo-
ple follow the law of the cross, then there is peace in their lives: “Peace and mercy on all who follow this rule 
of life, and on the Israel of God.” 
d) The Gospel account is about the sending of the Seventy-two disciples on mission. Jesus gives them specific 
practical instructions before they embark on their mission to proclaim the Good News of salvation. These in-
structions are meant to guide them in this task, and also to remind them that ultimately, it is God’s work and 
they are just His instruments. So they should always remain humble, docile and totally dependent on God in 
their missionary activities. It is only St. Luke who mentions another group aside from the Twelve. The Twe-
lve are the special group personally chosen by Jesus – the number is significant since it symbolically repre-
sented the twelve tribes of the “new Israel”. But St. Luke mentions a bigger group, the Seventy-two disciples. 
In the original manuscripts of the Bible, the number seventy and seventy-two are used interchangeably. This 
number is highly symbolic and significant in Jewish legend and history: Genesis 10 mentions by name 70 de-
scendants of Japheth, Shem and Ham; Moses commissioned 70/72 elders in Numbers 11; there were 70/72 
divinely inspired translators of the Old Testament into Greek (Septuagint). 

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.  

Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ  
will host a spiritual 4day Walking Pilgrimage  

on August 4 - 7, 2022,  
from our church in NJ to Our Lady of Czestochowa 

Shrine in Doylestown, PA.  
Walkers range from infants to people well into their 
70’s. You may join our spiritual trip any day of the 

journey and for as many days as you wish.  
Register by mail before July 24th for the discounted 
prices or visit our website for churches in your area 
that also offer discounted prices. More info call:  
908-637-4269 or www.walkingpilgrimage.us.  

Almighty and ever-living Father, in whose name the foun-
ders of our great country won liberty for themselves and 
for us, and lit the torch of freedom for nations then 
unborn. Please grant that all the people of this land may 
have the courage and strength to cherish and protect our 
liberties in righteousness and peace and with your guidan-
ce grow as your people, one nation under God.  AMEN.  
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Z radością sławcie Boga 
Coraz trudniej dziś - ale nie od dziś - o radość. Wrócił ojciec z pra-
cy. Ostatni raz, bo fabryka mebli „po prostu" się rozleciała. Ktoś 
zrobił interes na rabunkowej prywatyzacji. A tu w domu roześmia-
ne dziecko bawi się w najlepsze... Dziwisz się, że matka ostro je 
skarciła? Bo ja się nie dziwię. W powojennym dzieciństwie spo-
tkało mnie kiedyś coś podobnego. Patrzę jednak na świat wokół 
siebie i widzę, że kłopoty wcale nie muszą iść w parze z brakiem 
radości, a tym mniej ze smutkiem. Przyszedłem kiedyś na kolędę 
do rodziny, na którą zwaliło się wiele nieszczęść. Minę miałem 
chyba dostosowaną do okoliczności, co widząc, pan domu zapytał, 
czy spotkało mnie coś przykrego. Zrobiło mi się głupio. Ci ludzie 

potrafili zachować zdecydowany dystans wobec swoich kłopotów i zmartwień. „Proszę księdza - usłyszałem - 
czy radość mamy traktować jako luksus i okrasę życia? Przecież bez radości człowiek jest skończony". 
A jednak świat przełomu tysiącleci zdaje się coraz smutniejszy. A już na pewno coraz mniej w nim radości. 
Tym sobie tłumaczę powodzenie i ogromne zyski przemysłu rozrywkowego. To samo podłoże ma wszecho-
garniająca świat narkomania. Smutek i pustka każą ludziom gapić się na bezmyślne telenowele, byle tylko 
zapomnieć o własnym życiu. To też jakiś rodzaj leku na smutek i apatię. 
Czym jest radość? Jakie jest jej najgłębsze dlatego ciągle żywe źródło? Czy w ogóle takie źródło istnieje? W 
pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii stanął przed nami prorok Izajasz. Czasy trudne, tragiczne wtedy były. 
Klęska kraju, ruina życia. Gdy trzeba było, Izajasz gromił. W czas niewoli - pocieszał. Po powrocie wygnań-
ców - ducha dodawał. Wołał: Radujcie się wraz Z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy!... Jak kogo pocie-
sza własna matka, tak Ja was pocieszać będę. 
Radość to w końcu wielka potrzeba człowieka. Takim właśnie, radosnym i spragnionym radości, stworzył 
człowieka Bóg. I dlatego prawdziwej radości kupić się nie da. Można handlować jej namiastkami. Ale one 
nasycić nie są w stanie.  

Modlitwa wakacyjna  

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas.  
Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno przyrody, wspa-
niałość zwierząt, abym na nowo nauczył się zachwycać ota-
czającym 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. 

Piesza Pielgrzymka do Amerykańskiej 
Częstochowy  

 

w dniach od 4 - 7 sierpnia 2022 będzie  
miała miejsce doroczna piesza pielgrzymka 
z Great Meadows, NJ do Doylestown, PA.  

Bliższe informacje dotyczące tej  
pielgrzymki znajdują się na stronie interne-

towej www.pieszapielgrzymka.us. 
 Można też dzwonić po informacje pod  

numer telefonu: 908-637-4269. 

Dzień Niepodległości (Independence Day)  

to najważniejsze amerykańskie święto państwowe 
co roku uroczyście obchodzone w rocznicę 

ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii,  

które nastąpiło 4 lipca 1776 roku.  
W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy 
tą wolność nam wsysłużyli czy jej dzisiaj bronią. 
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Weekly Collection: 
6/19/2022     $ 2,248.00 
Maintenance $ 1,471.00 

Weekly Collection:  
6/26/2022    $2,018.00 
Peter’s Pence $ 653.00 

 

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

Lk 12 
Bóg zapłać za złożone ofiary. 

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 
 
Saturday, July 9th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św. 
* Second Collection: Archdiocesan Retired Priest  
 
Sunday,  June 10th, 2022 - Niedziela  
* Second Collection: Archdiocesan Retired Priest  
* 11:00 AM - Baptism 

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  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  D. Swider  
10:00 AM - T. Kaluzny  
12:00 PM - J. Bonafide 
  Lectors 
  5:30 PM - R. Gora  
  8:00 AM - M.Wiernasz 
10:00 AM - A. Pelesz 
12:00 PM - I. Szaro 

JOIN OUR PARISH FAMILY 
St. Adalbert / Sts. Petr & Paul Parish welcomes all new members 
to our parish. Please register your family or yourself at the parish 
office as soon as possible in order to participate in our programs 

and activities. Registration is our only means of recognizing some-
one as a practicing and supporting member of our parish. 
Please note that only registered parishioners can obtain 

sponsorship certificates to serve as godparents or sponsors. 
Also, please remember to update your records if you move. 

REJESTRACJA NOWYCH PARAFIAN 
Zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczą w liturgii 

niedzielnej Mszy św. do zarejestrowania siebie i swojej 
rodziny w kancelarii parafialnej tak, aby w pełni uczestni-
czyć w życiu naszej wspólnoty i wspólnie okazywać tro-

skę o nasz kościół. Dzięki rejestracji będziecie mogli 
otrzymać wszelkie zaświadczenia. 

Parafianom zarejestrowanym przypominamy  
o konieczności uaktualniania swoich  

danych personalnych w kancelarii parafialnej. 

A Prayer for Independence Day  
God, source of all freedom, this day is bright with the 
memory of those who declared that life and liberty are your 
gift to every human being. Help us to continue a good work 
begun long ago.  
Make our vision clear and our will strong: that only in hu-
man solidarity will we find liberty, and justice only in the 
honor that belongs to every life on earth.  
Turn our hearts toward the family of nations: to understand 
the ways of others, to offer friendship, and to find safety on-
ly in the common good of all.  
We ask this through Christ our Lord.  Amen.  
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St. Adalbert Church 
Week of July 3rd, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of July 3rd, 2022 

Sunday - July 3rd, 2022 
 9:30 AM - All Living and Deceased Members of 

the Salus and Lisauskas Family - Joan Salus 
 
Sunday - July 10th, 2022 
 9:30 AM + Dolores Leonard - Martin E. Leonard  

 
SATURDAY (2nd) - SOBOTA 
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 
 
MONDAY (4th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Walter & Caroline Golda - Arleen Golda 
8:15 AM + Władysław & Władysława Dziedzic  
 
TUESDAY (5th) - WTOREK 
7:30 AM + Anna Pawlus 
8:15 AM + Jadwiga & Czesław Marczyk - Córka   
 
WEDNESDAY (6th) - ŚRODA 
7:30 AM   
8:15 AM + Bogumiła i Władysław Lauwa   
   - Córka z Rodziną 
 
THURSDAY (7th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Bertha & Raymond Battman  
8:15 AM + Vincent Murzynski 
 
FRIDAY July (8th) -  PIĄTEK 
7:30 AM + Krystyna & Roman Kucinski   
   - Skalski Family 
8:15 AM + Władysław i Hanka Zdziarski 
 
SATURDAY (9th) - SOBOTA 
8:00 AM + Alina & Bogdan Wawro    
   - Syn Dawid z Rodziną 
 
5:30 PM + Krzysztof Zawadzki  
    - Małgorzata Zdulska  
 
SUNDAY - July (10th) - 2022 -  NIEDZIELA        
8:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Antosia i   
 Rodziców - Babcia 
10:00 AM + Walter Kaminski - Wife & Son   
12:00 PM + Matthew L. Ziobro  
  - Eugene Wnek & Grace Golda  

Week of July 3rd, 2022 

Hosts: For Freedom and Peace in the world 
 

Wine: Thanksgiving to God for the freedom in 
   our country 
 

Altar Candles: Blessing for our Country 
Sanctuary Lamp:  

We remember our ailing parishioners  
in our daily prayers,  
including those at home,  

in hospitals and nursing homes: 
  

John Cioban, Richard Mack, Heronima Gałczynska, 
Olga Olavarria, Edward Maciaga, Stanislaw Pekosz,  

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.  

 
Let us pray for the repose of souls of: 

Bogdan Wawro, Edward Sakowicz,  
Andrzej Jarosz & Gerlak Karol. 

 

Eternal rest grand upon them , o Lord. 
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie. 

During the Summer months  
our Saturday 4:00 PM  
anticipatory Mass is  

celebrated at 5:30 PM.  


