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Choosing the Better Part 
“Martha, Martha, you are anxious and worried about many 
things.  There is need of only one thing. Mary has chosen the better part 
and it will not be taken from her.” 
It’s only normal for each of us to desire the “better part.” Though this 
may be the result of a certain selfishness within us, it may also come 
from a holy desire when the “better part” is identified as the will of God 
in our lives. Conversely, sometimes we can tend to choose what we per-
ceive as better for us, when in fact it’s not better at all.   
This passage reveals that Mary chose something we should all desire in 
life. She chose to sit at the feet of Jesus and simply be with Him. Martha 
was doing a lovely service by preparing the meal and working hard, but 
Mary was focused in on one thing, her Lord. 

It’s important to acknowledge the fact that we will all have times in life when we must be more like Mar-
tha. Work must be accomplished, chores completed, and various forms of labor will be a normal part of daily 
life. But we must also daily remind ourselves that there is one thing we must never lose sight of: Being with 
Jesus, in silence and prayerful adoration is the most important thing we can do. This doesn’t undermine any 
other tasks we have to complete each day, but it does reveal that we should never neglect that which is most 
important. 
By identifying Mary’s choice to sit at His feet, Jesus reminds us all of the importance of simply being with 
Him. This is the call to the contemplative life given not only to cloistered monks and nuns, but is an invitation 
to us all. We must all seek out moments of rest with Jesus throughout our busy days. 
Reflect, today, upon the image of Mary sitting quietly at the feet of Jesus. Use this image as a symbolic invita-
tion to do the same this day. Have you prayed yet today? Have you sat silently with our Lord? Have you tried 
to enter into a deep adoration of Him through prayer and meditation? Choose the “better part” this day and you 
will find that all else falls in place to a much better degree. 

COME TO THE CHURCH! 
 ENCOUNTER THE REALITY OF OUR EUCHARISTIC 
LORD 
The Revival is a grassroots movement of Catholics, each re-
sponding to the gift of the Eucharist in their own way. This 
page is home to free educational and inspirational content to 
help you learn more about the reality of Jesus in the Eucharist 
and fall more deeply in love with him.  
What is the Eucharist? The Eucharist is the source and summit 

of the Christian life. The term “Eucharist” originates from the Greek word eucharistia, meaning thanksgiving. 
In the celebration of the Eucharist, bread and wine become the Body and Blood of Jesus Christ through the 
power of the Holy Spirit and the instrumentality of the priest. The whole Christ is truly present -- body, blood, 
soul, and divinity -- under the appearances of bread and wine, the glorified Christ who rose from the dead. 
This is what the Church means when she speaks of the "Real Presence" of Christ in the Eucharist. 
Why does Jesus give himself to us as food and drink? 
Jesus gives himself to us in the Eucharist as spiritual nourishment because he loves us. By eating the Body 
and drinking the Blood of Christ in the Eucharist, we become united to the person of Christ through his hu-
manity. "Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him" (Jn 6:56). In being united to 
the humanity of Christ, we are at the same time united to his divinity. Our mortal and corruptible natures are 
transformed by being joined to the source of life. 
With this gift of Christ's presence in our midst, the Church is truly blessed. As Jesus told his disciples, refer-
ring to his presence among them, "Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what 
you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it" (Mt 13:17). In the Eucharist the 
Church both receives the gift of Jesus Christ and gives grateful thanks to God for such a blessing. This thanks-
giving is the only proper response, for through this gift of himself in the celebration of the Eucharist under the 
appearances of bread and wine Christ gives us the gift of eternal life.  
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Siadła u nóg Pana 
W świecie supermarketów, wielkich domów towarowych o coraz 
mniej swojskich nazwach, w których półki uginają się od towarów, a 
człowiek bez większych emocji sięga po towar i wrzuca go do ko-
szyka, czekanie na cokolwiek zaczyna budzić zdziwienie. 
Badania socjologiczne, przeprowadzane wśród Polaków w latach 90-
tych, pokazywały, że wraz z upływem czasu, oddalaniem się od 
pustych sklepów i napływem coraz to nowych towarów, wzrastała też 
niecierpliwość społeczeństwa. Ci, którzy w latach osiemdziesiątych 
potrafili godzinami stać w kolejkach przed sklepami, wraz ze zmianą 

systemu i większymi możliwościami wyboru tak sklepów, jak i towarów, stracili jakąkolwiek ochotę do dłu-
giego czekania. Narzekają na zamknięte kasy w supermarketach, na ślamazarną obsługę i na towary z nieczy-
telnym kodem kreskowym, które wydłużają czas oczekiwania przy kasach. 
Ten pęd życia i coraz większa niecierpliwość dotyka także Kościoła. I to w dwojaki sposób. Z jednej strony 
wielu ludziom, zwłaszcza młodym, coraz trudniej jest się skupić i np. śledzić myśl w kazaniu, które prze-
kracza 10 minut; z drugiej wielu idzie właśnie do kościoła (tego z malej litery i tego z dużej), by zmienić rytm 
życia, zwolnić jego bieg, znaleźć czas na chwilę refleksji. 
W ten właśnie sposób scena z dzisiejszej Ewangelii wciąż na nowo powraca do naszego życia. I tak jak 
kiedyś Maria trwała u stóp Pana, tak i dzisiaj -współczesne Marie - trwają przed tabernakulum lub obrazem 
Matki Bożej, by choć od czasu do czasu otrzymać tę najlepszą cząstkę. W natłoku obowiązków i spraw, które 
z całą pewnością są ważne i które bezwzględnie należy wykonać, Maria, usiadłszy u nóg Pana, uczy nas 
umiejętności zatrzymania się. Uczy, by dać sobie czas na wyciszenie i słuchanie Tego, który przychodzi do 
nas ze swoim słowem. 
Niech dzisiejsza Ewangelia będzie zachętą do poszukiwania tych chwil zatrzymania i wyciszenia, które nie 
tylko pozwalają wyrwać się z codziennych spraw i obowiązków, ale dają również czas, by przeżyć je w 
sposób twórczy i Boży, jako tę „najlepszą cząstkę", która czeka na nas tylko wtedy, gdy siadamy u stóp Pana, 
by słuchać, co ma nam do powiedzenia. 

Coraz częściej nasze Kościoły są puste. Dlaczego mam chodzić na Mszę? 
 
Wierzę w Boga, ale wydaje mi się, że Kościół czasem przesadza ze swoimi wy-
maganiami. Dlaczego co tydzień muszę chodzić do kościoła? Czemu Kościół 
obwarowuje niedzielną Mszę sankcją grzechu śmiertelnego? Czy nie mogę 
pomodlić się w domu? Przecież księża sami nauczają, że Bóg jest wszędzie. A 
poza tym dlaczego Kościół wtrąca się w to, kiedy mam odpoczywać? Czy to 
nie jest tylko moja prywatna sprawa? 
Wśród obiegowych opinii, powtarzanych przez katolików jest również taka: 

"do kościoła rzadko chodzę, ale grzechów specjalnie nie mam".  
W takim przekonaniu wychowywane są dzieci, obserwując swoich "bezgrzesznych" rodziców, którzy w nie-
dzielę nie uczestniczą we Mszy św. Ci rodzice mają natomiast czas na przysłowiowe "ryby i grzyby", na 
ciężką niekonieczną pracę, czy na odpoczynek przed telewizorem. 
Kościół, który przekazuje wymagania Boga, kierując się troską o prawidłowy rozwój życia religijnego swo-
ich wyznawców, zobowiązuje, aby: "w niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać 
się od prac niekoniecznych". Pierwsze przykazanie kościelne podkreśla najpierw wyjątkowy charakter nie-
dzieli. Niedziela jest w pewnym sensie kontynuacją żydowskiego szabatu.  
Obok tych przejętych od szabatu treści niedziela nabiera specjalnego charakteru jako pamiątka zmartwych-
wstania Jezusa i znak nowego stworzenia. Jest ona uświęcona tradycją sięgającą czasów apostolskich. Ta 
tradycja wskazuje, że niedziela jest świadectwem łączności z Kościołem i Chrystusem. Z tych racji katolik 
powinien uczestniczyć we Mszy św., wtedy bowiem człowiek wierzący jest wprowadzany w szczyt działania 
Boga, przez które On uświęca świat, a także w sam środek kultu, jaki ludzie oddają Bogu. Można zatem po-
wiedzieć, że niedzielna Msza św. jest istotnym, zasadniczym wydarzeniem, przez które człowiek łączy się z 
Bogiem i z ludźmi.  
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Weekly Collection: 
7/3/2022  $2039.00 

Energy: 7/3/2022  $1539.00 
Weekly Collection:  
7/10/2022  $2156.00 

 Priest Retirement: 7/10/2022  $936.00 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
Saturday, July 16th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św. 
 
Sunday,  June 17th, 2022 - Niedziela  
Sixteenth Sunday of Ordinary Time 
 
 
Saturday, July 23rd, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
 
Sunday, July 24th, 2022 - Niedziela 
Seventeenth Sunday of Ordinary Time 

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.  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - no assignment  
10:00 AM - T. Kaluzny 
12:00 PM - K. Skrupskis 
  Lectors 
  5:30 PM - R. Gora  
  8:00 AM - J. Oszajca 
10:00 AM - J. Borsukiewicz 
12:00 PM - K. Skrupskis 

A Summer Prayer 
Long warm days… The pace of life slows... 
A time for picnics and rest in the shade... 
Lord, help me to rest awhile in the cooling  
shade of your presence. 
Slow down my restless heart and fill me with 
gentle compassion for all your people. 
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St. Adalbert Church 
Week of July 17th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of July 17th, 2022 

Sunday - July 17th, 2022 
 9:30 AM + Charles Brazinski - Family 
 
Sunday - July 24th, 2022 
 9:30 AM + All Deceased Benefactors of  
   Ss. Peter & Paul Church 

  
SATURDAY (16th) - SOBOTA 
5:30 PM + Mary & Edward Zarzecki  
    - John & Lucille Zarzecki  
5:30 PM + Andrzej Jarosz - Sonia Velazquez  
 
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 Wnuk  
 
MONDAY (18th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Catherine Golda - Arleen Golda  
8:15 AM  
 
TUESDAY (19th) - WTOREK 
7:30 AM - O zdrowie Boże błogosławieństwo dla  
   Ewy - Rodzice 
8:15 AM + Robert A. Kay - Laverne Kay  
 
WEDNESDAY  (20th) - ŚRODA 
7:30 AM + Vincent M. Murzinski   
8:15 AM  
 
THURSDAY (21st) - CZWARTEK 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman  
8:15 AM +  
 
FRIDAY (22nd) -  PIĄTEK 
7:30 AM  
8:15 AM + Władysław i Hanka Zdziarski 
 
SATURDAY (23rd) - SOBOTA 
8:00 AM + Alina & Bogdan Wawro    
 - Małgorzata Drobniewska and Family 
 
5:30 PM + Stanley & Edyta Zamorski   

   - Zamorski Family  
 
SUNDAY - July (24th) - 2022 - NIEDZIELA        
8:00 AM + Teofil i Genowefa Krupa - Syn z Rodziną  
10:00 AM +  Bronisław Leniart   
  - Romek i Iwona Kałużny 
12:00 PM + Janina & Henryk Mroczka - Family 
    

Week of July 17th, 2022 

Hosts: 50th Anniversary Grażyna & Bronisław 
  Procak - Dzieci i Wnuki 
 
Wine: 50th Anniversary Grażyna & Bronisław 
  Procak - Dzieci i Wnuki 
 
Altar Candles: 50th Anniversary Grażyna & 
 Bronisław Procak - Dzieci i Wnuki 
 
Sanctuary Lamp: 50th Anniversary Grażyna 
 & Bronisław Procak - Dzieci i Wnuki 

We remember our ailing  
parishioners  

in our daily prayers,  
including those at home,  
in hospitals and nursing 

homes: 
 

Richard Mack, Olga Olavarria,  
Heronima Gałczynska, 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 is  

celebrated at 5:30 PM.  


