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Love God above all 
Today we are reminded that Jesus is the manifestation of God who desires our 
love so much that we are commanded to love God with all our heart, soul, stre-
ngth and mind. St. Francis de Sales notes: 
God has planted in the human heart a special natural inclination to love good in 
general. Likewise, implanted in us is a desire to love God’s goodness that is 
better and more lovable than all things. So ardent is God’s desire for our love 
that we are commanded to love God with all our strength. Thus we have no 
pretext to turn away from loving God’s infinite goodness that enlivens all 
souls. When commandments are ordained by love they give goodness to those 
who lack it and increase goodness in those who have it. God’s law of love ta-
kes away our weariness, as it refreshes and restores our hearts. There is no toil 
in doing what we love, or if there is any, it is beloved toil. 
Eagles have strong hearts and great power of flight, yet they have greater po-
wers of sight than of flight. Hence, they extend their vision much more quickly 

and much farther than their wings. Likewise, our reason knows that God’s goodness is lovable above all 
things. However, our minds have far more light to see how worthy of love God is than strength of will to love 
God’s goodness. Consequently, our natural desire to grow in divine love becomes constricted when our selfish 
desires and feelings stir us up. 
Thus, our human heart produces certain beginnings of love for God’s goodness in the most natural way. Yet, to 
advance as far as loving God above all things belongs only to hearts animated and assisted by divine grace. 
Still, if we faithfully co-operate with our natural inclination to love God above all things, the gentleness of 
God’s divine mercy always gives us an abundance of help so as to become divinely loving. 

Practical tips on finding a Catholic Church while on vacation 
 

For those who have difficulty knowing where to attend Mass when they are away 
from home. 
 

God said to Moses, “Remember the sabbath day, to keep it holy” (Exodus 20:8). 
This was a basic law that governed the People of Israel, whether they were at 
home in Jerusalem, or wandering in the desert. 

The Catholic Church has kept this law of God ever since the day of Pentecost and explains to the Christian 
faithful, “On Sundays and other holy days of obligation the faithful are bound to participate in the Mass.” 
What this means is that provided there is no extraordinary circumstance, Catholics are bound to attend Mass 
wherever they are located in the world. If a Catholic goes on vacation, it is his/her obligation to find the nea-
rest Catholic church to attend on Sunday. 
This isn’t always easy to do, though technology and the internet have greatly helped in this regard. 
One of the most reliable places online to find a Catholic church is MassTimes.org. You are able to enter in 
any address in the world and find the nearest church. Included in the results is the ability to search by a spe-
cific Mass time if you have a limited window when you can attend Mass. They also have an app for mobile 
devices that is extremely helpful. 
Depending on your destination, it may be easy or difficult to find a Catholic church. The key is to not give 
up and to make every effort to find a Mass time that is near your location. God has asked us to make Sunday 
Mass a priority in our lives, and by going through all of these added steps, we are showing him that Mass is 
important to us and we are willing to do whatever it takes to honor him.  

“Continue to pray the Rosary every day in honor of Our Lady of the Rosary, to obtain 
peace for the world and the end of the war; for only She can help you.”  

      (Our Lady of Fatima, July 13, 1917)  
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Drogą miłości czy pozorów? 

Kiedy uczony w Piśmie zadawał Jezusowi swoje pytanie, to nie 
chodziło mu o teoretyczne dywagacje na temat życia wiecznego, 
lecz o praktyczną wymówkę i uspokojenie sumienia 
Ów człowiek, podobnie jak chyba wielu z nas, chciałby poznać 

prostą receptę, która gwarantowałaby stuprocentowe zbawienie. Coś, co dawałoby do ręki bilet do nieba, nie-
zależnie od wszelkich dalszych okoliczności i kolei życia. Dlatego taką popularnością cieszą się wszelkiego 
rodzaju łańcuszki św. Antoniego, tajemnice szczęścia, obietnice objawione różnym wizjonerom, a nawet 
pierwsze piątki miesiąca, jeśli traktujemy je w uproszczony, na poły magiczny sposób. Za taką przepustkę do 
zbawienia możemy także uznać swoją przynależność do jakiejś religijnej elity, swoje stanowisko, pozycję 
społeczną, a nawet pewne rekwizyty: legitymację, dyplom, obrazek na ścianie. 
Tymczasem tylko żywa, aktualna i dynamiczna wiara może otworzyć człowieka na działanie Ducha Świętego 
i prowadzić przez życie drogą zbawienia. Zatem owa cudowna recepta brzmi: nieustannie żyj wiarą, trwaj w 
jedności z Bogiem, słuchaj natchnień Ducha Świętego, włączaj się we wspólnotę Kościoła, módl się i czytaj 
Pismo Święte. Żywa, autentyczna wiara nigdy nie występuje samodzielnie, w izolacji - towarzyszy jej zawsze 
nadzieja i miłość. Dopiero taka integralna postawa względem Boga zabezpiecza człowieka przed formali-
zmem i umacnia na drodze zbawienia. O taką postawę powinniśmy zabiegać ze wszystkich sił.  
żadna cena nie jest zbyt wysoka, by zrobić coś dobrego, by wypełnić swoje powołanie, bo wiemy, że okazu-
jąc miłość bliźniemu, w istocie wyrażamy też swoją miłość do Boga. Natomiast jeśli zapatrzymy się tylko w 
siebie i swoje złudzenia, to będziemy jedynie szukać kolejnych uzasadnień i wymówek, by uratować pozory 
bezpieczeństwa, a na życie, ludzi i Boga będziemy ślepi i głusi.  

N  Z        
„Wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Jezusa, myślę jednak, że w społeczeństwach Za-
chodu panuje silna nienawiść do wartości chrześcijańskich”. Wskazuje na to Päivi Maria Räsänen, 
mama siedmiorga dzieci, lekarz i polityk, która została postawiona w Finlandii przed sądem za cyto-
wanie Pisma Świętego i obronę chrześcijańskiego małżeństwa. 
Päivi Maria Räsänen została uniewinniona, ponieważ sąd stwierdził, że obrony małżeństwa jako 
związku mężczyzny i kobiety nie można uznać za mowę nienawiści wobec środowisk LGBT. Sąd 
wskazał jednocześnie, że musi istnieć wyraźny powód społeczny, by wpływać na wolność słowa, czy co 
więcej móc ją ograniczyć. Wyrok został jednak zaskarżony i batalia o prawdę byłej minister spraw we-
wnętrznych cały czas się toczy. Teolog Timo Eskola określił ją jako najważniejsze wydarzenie w Ko-
ściele w Finlandii w minionym stuleciu. 
Stąd też słowa, jakie Räsänen wypowiedziała ostatnio na Międzynarodowym Kongresie nt. Wolności Re-
ligijnej w Waszyngtonie nabierają szczególnego znaczenia. Wskazała ona, że mówienie obecnie, iż istnie-
ją dwie płci i że małżeństwo jest związkiem jedynie mężczyzny i kobiety wywołuje natychmiastową falę 
nienawiści. Wskazała jednocześnie, że w krajach Zachodu, które stały się już post chrześcijańskie panuje 
coraz bardziej otwarta wrogość wobec wartości chrześcijańskich. Szybkiemu rozprzestrzenianiu tej niena-
wiści według niej służą media społecznościowe nastawione jedynie na pewną formę przekazu oraz coraz 
większe obawy samych chrześcijan odnośnie do głośnego mówienia o wyznawanych wartościach i ich 
publicznej obrony. Päivi Maria Räsänen podkreśliła, że obecnie trzeba szanować wartości mniejszości 
religijnych czy seksualnych, ale jednocześnie można bezkarnie atakować, deptać i wyśmiewać wartości 
chrześcijańskie.  

Katolik na wakacjach. W wakacje zawieszamy nasze niektóre obowiązki, warto jednak pamiętać, że są ta-
kie sprawy, o których nie wolno zapomnieć nawet podczas urlopu. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że 
katolikami jesteśmy przez 365 dni w roku. W ostatnich dniach w wielu kościołach jak refren powtarzało się 
zdanie, że od Pana Boga nie ma wakacji. Kapłani przypominali nam, byśmy nie rezygnowali z modlitwy, 
niedzielnej Eucharystii oraz spowiedzi i Komunii św. Letnie atrakcje nie powinny przysłonić nam Jezu-
sa.  Jezus jest z nami przez cały rok. Towarzyszy nam w chwilach radości i smutku. Chce być przy nas przez 
cały czas. Wzywaliśmy Go w trudnych chwilach, był nam potrzebny, gdy mieliśmy egzaminy, problemy ze 
zdrowiem i kłopoty w pracy. Dlaczego zapominamy o naszym Mistrzu w wakacje?  
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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, July 9th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św. 
* Second Collection: Archdiocesan Retired Priest  
 
Sunday,  June 10th, 2022 - Niedziela 
Fifteenth Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection: Archciocesan Ritired Priest  
* 11:00 AM - Baptism  
 
Saturday, July 16th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św. 
 
Sunday,  June 17th, 2022 - Niedziela  
Sixteenth Sunday of Ordinary Time 

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 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - K. Skrupskis  
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - R. Dujanowicz 
  Lectors 
  5:30 PM - K. Skrupskis 
  8:00 AM - Z. Wydra 
10:00 AM - J. Oszajca 
12:00 PM - A. Fojtik 

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.  

Lord, Dear God, we know you are the Divine Physician,  
providing the ultimate healing to all peoples. Lord, so many 

around the world are sick and suffering. We know especially at 
this time there are many who are sick with the Coronavirus, and 
many more who are afraid. We desperately pour out our hearts 
to you that we may be healed. We pray you may forgive all our 
sins, and whether we are sick or well, help us to remember how 

much you love us and how close you are to us. 
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St. Adalbert Church 
Week of July 10th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of July 10th, 2022 

Sunday - July 10th, 2022 
 9:30 AM + Dolores Leonard - Martin E. Leonard  
 
Sunday - July 17th, 2022 
 9:30 AM + Charles Brazinski - Family 

SATURDAY (9th) - SOBOTA 
5:30 PM + Krzysztof Zawadski  
    - 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  
 
MONDAY (11th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Margaret Foley - Arleen Golda  
8:15 AM + Jurek Przybyło - Syn z Rodziną 
 
TUESDAY (12th) - WTOREK 
7:30 AM + Helen & Michael Olesky    
  - Betty & Frank Saluccio 
8:15 AM - Blessings for Luis Andres Vargas - Mother  
 
WEDNESDAY  (13th) - ŚRODA 
7:30 AM + Agata & Stanley Klimczak  
   - Betty & Frank Saluccio  
8:15 AM  
 
THURSDAY (14th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Bertha & Raymond Battman  
8:15 AM + Vincent M. Murzinski  
 
FRIDAY (15th) -  PIĄTEK 
7:30 AM  
8:15 AM + Władysław i Hanka Zdziarski 
 
SATURDAY (16th) - SOBOTA 
8:00 AM - Blessings for Leslie & Jamey Brenner  
   - Ana Vargas  
 
5:30 PM + Mary & Edward Zarzecki  
    - John & Lucille Zarzecki  
 
SUNDAY - July (17th) - 2022 -  NIEDZIELA        
8:00 AM + Anna Maciąga - Mąż   
10:00 AM + Ryszard Kowalski - Rodzina 
12:00 PM + Frank Koczur  
 - Grace & Stanley Klimek with the Family 
12:00 PM - For 50th Wedding Anniversary of 
 Grażyna & Bronisław Procak - Dzieci i Wnuki
     

Week of July 10th, 2022 
Hosts: For the Parish and Parishioners 
 
Wine: W intencji chorych parafian 
 
Altar Candles:  
 
Sanctuary Lamp:  

We remember our ailing pa-
rishioners  

in our daily prayers,  
including those at home,  

in hospitals and nursing homes: 
 

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. 

 

During the Summer months  
our Saturday 4:00 PM  

anticipatory Mass will be  
celebrated at 5:30 PM.  


