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18 Sunday in Ordinary Time: AVOID GREED  
In the gospel passage we hear today, “Someone said to Jesus, ‘Teacher, 
tell my brother to divide the family inheritance with me.’” (Luke 12:13) 
In reply, Jesus strongly cautions not only the man standing before him 
but also all of those who are overly concerned about earthly posses-
sions. “Jesus said to them, ‘Take care! Be on your guard against all 
kinds of greed; for one’s life does not consist in the abundance of pos-
sessions.’” (Luke 12:15) By God’s grace, I shared in an experience 
some years back in which an inheritance was passed on, a morning on 

which I witnessed a father pass on to his youngest daughter his most prized possession.  
The Gospel is the parable of the Rich Fool. The man was a good businessman. He worked hard, and nothing 
was said that he was dishonest or that he mistreated his workers or that he took advantage of his clients. His 
decision to tear down his old barn and build a much bigger one to accommodate his abundant harvest was a 
good and wise business decision. But Jesus called him a fool. Why? The reason is because he did not think for 
an instant that he is going to die. He thought everything is going to last. He lived as though he is permanent in 
this world. He never thought about life hereafter. And although he did not do anything unjust to other people, 
he never thought about them. He was only thinking about himself. What was important to him was his “I”. 
That is why he was a fool. All his wealth and the fruits of his labors are of no value to him anymore when he 
dies. In his selfishness and greed, he totally forgot about the need to store up heavenly treasures that truly last 
unto eternal life. Jesus gave a very strong warning: “Take care to guard against all greed, for though one may 
be rich, one’s life does not consist of possessions.”  
The best antidote to greed is to think of death. All things in this world are passing away. That is what Ecclesi-
astes lamented. Everything and everybody are passing away. All will eventually die and corrupt. Death is the 
greatest and best equalizer. A quotation says: “In death, there are no rich men; only rich relatives.” So, when 
we die, of what use is the wealth we hoarded? The more wealth we hoard, the more difficult it is to climb up to 
heaven – the heavy load, in fact, can pull us down. A greedy person, according to the Gospel, is a fool. 

LIVE THE LITURGY 
 

Greed is more present and powerful in our lives than 
we care to admit. We like our “stuff” and are hesitant 
to part with it. What we convince ourselves that we 
really need, we really do not. If everything we own is 
taken away from us tomorrow, life will continue. We 
will find happiness again. How many relationships 
are ruined because of inheritance issues? Our posses-
sions cannot come with us when we die. Why do we 
foolishly think that we cannot live without them here? 
Wealth and happiness do not have physical origins. 
True wealth and happiness are gifts of God’s king-
dom and matters of heart and soul. We are much 
more than what we possess, and greed is more real  
and operative than we think. Let us begin our journey 
to detachment with an honest admission. We often 
place more importance on things than on people and 
God. Ask God to accept our conflicted hearts and 
give us the courage to do things differently. 

FEAST OF  
THE TRANSFIGURATION 

— AUGUST 6, 2022.  
 

The mountain “He led them up 
a high mountain”. “The moun-
tain of the Lord”, the prophet 
Isaiah reminds us, “is the high-
est of all mountains” (Is 2:2; 
Mi 4:1). 

Climbing this mountain recalls other “ascents” and 
other experiences in which God manifested Him-
self: Mount Horeb/Sinai (cf. Ex 3:2; 24:12-18),  
the ascent and descent of Moses (cf. Ex 19-34),  
the experience of Elijah (cf. 1 Kings 19:1-18).  
On the mountain, Jesus reveals to His three disci-
ples that there is more to His life than what could 
be “seen” or what could be “known”.  
Luke says the Transfiguration took place while 
Jesus was at prayer: “Jesus…went up the mountain 
to pray”. In this context, Jesus manifests that He is 
one with the Father (cf. Jn 10:30).  
In this dialogue, in which “his clothes became 
white as light”, Jesus reveals Himself as the light 
of the world (Jn 12:46).  
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„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości,  
bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko,  

życie jego nie jest zależne od jego mienia". 
Greckie słowo pleoneksia - chciwość - wyraża demonstracyjne i 
zachłanne nabywanie korzyści. Słowo to mieści w sobie wyobrażenie 
łapczywości i arogancji, pragnienie nadmiaru, posiadania ciągle więcej i 
więcej, i zawsze więcej niż inni. Znane jest powiedzenie starożytnego 
historyka Plutarcha, że chciwość nigdy nie odpocznie od zdobywania 
jeszcze więcej. 
Idzie ona w parze z nieuczciwością: chciwi „rozlewają krew, zabijają 

ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski" (Ez 22, 27). Oczy i serce człowieka chciwego „pragną jedynie 
własnej korzyści" (Jer 22, 17). Św. Paweł dostrzega w chciwości wadę groźniejszą niż inne, ponieważ stawia 
ona rzeczy na miejscu Boga: „Zadajcie więc śmierć... chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem" (Kol 3, 5). 
Prośba o rozstrzygnięcie spraw spadkowych, która poprzedza przypowieść o bogatym rządcy, sama w sobie 
nie jest niczym złym; sprawami spadkowymi zajmował się już Mojżesz (Lb 27, 1-11), a uczeni w Piśmie 
często byli proszeni o rozstrzygnięcie podobnych sporów. Musiało być jednak coś podejrzanego w zabiegach 
pokrzywdzonego brata, skoro odpowiedzią Jezusa na jego prośbę jest przypowieść - przestroga przed 
chciwością. 
Jej bohaterem jest zamożny człowiek, któremu obrodziło pole i który widzi wszystko w perspektywie własne-
go „ja". Bardzo charakterystycznym zabiegiem retorycznym tego opowiadania jest nagromadzenie wyrażeń w 
pierwszej osobie liczby pojedynczej: moje zbiory, moje spichlerze, moje dobra, moja dusza (w stwierdzeniu 
„I powiem sobie", dosłownie: powiem duszy mojej). Punktem docelowym myślenia tylko o „moim" jest roz-
koszowanie się własnym bogactwem: łatwe życie skupione na odpoczynku, jedzeniu, piciu i używaniu. Jest to 
jedyna w Nowym Testamencie przypowieść, w której pojawia się Bóg pod swoim własnym imieniem. Zadaje 
retoryczne pytanie, które ma przestrzec słuchaczy przed chciwością: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają two-
jej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?". 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 
Prawda, o której mówi dzisiejsza uroczystość Przemienienia Pańskiego, pokazuje 
Jezusa wyraźnie w Jego Boskim działaniu, które dodatkowo potwierdza sam 
Ojciec. Jeszcze przed wydarzeniami paschalnymi, Chrystus ukazuje swoją chwałę 
najważniejszym świadkom Jego przyszłej misji zbawczej w Kościele: Piotrowi, 
Jakubowi i Janowi. Tym samym daje im światło do zrozumienia Jego krzyża zbaw-
czego i wyraźny znak, że właśnie w tym krzyżu wyraża się wola Boża i objawia się 
Jego największa miłość. Autor ewangeliczny wyraźnie chce powiedzieć, że za tym 
wszystkim, co Chrystus czyni na ziemi stoi sam Bóg. Wydarzenie ma miejsce na 
górze, niczym na katedrze, z której ogłasza się najważniejsze wiadomości, co jest 
zrozumiałe w czasach, kiedy nie było mikorofonów. Zgodnie ze zwyczajem 
żydowskim, uczestniczy w nim tu na ziemi (dwóch albo) trzech świadków, 
mających potwierdzić prawdziwość przesłania, i jest także niezastąpione świ-
adectwo samego Boga, który potwierdza Boskie posłannictwo Jezusa, Syna 

Bożego. Oprócz nieba, również dwóch mężów Bożych ze Starego Testamentu, będących świadkami zbaw-
czych interwencji Boga w historii Izraela: Mojżesz i Eliasz, reprezentujących po kolei Prawo Boże i pro-
roctwa Starego Testamentu, wskazują na Jezusa jako ostatecznego wypełniacza Prawa i wszystkich proroctw. 
Teraz wszystko zogniskowane na Jezusie – Synu Bożym, przybiera punkt kulminacyjny w Jego zbawczym 
krzyżu. Poza całym tym przesłaniem teologicznym, wydarzenie Przemienienia Pańskiego pokazuje nam ró-
wnież postawę kontemplacyjną modlącego się Jezusa zjednoczonego z wolą Ojca i proszącego o moc z góry 
dla jej wypełnienia. Może w tej perspektywie jest dziś dobra okazja, by spytać, czy my w naszej codzienności 
mamy praktykę codziennej modlitwy, w której próbujemy rozpoznać wolę Bożą względem nas, prosząc o 
moc z góry, by ją później wypełnić? 
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Weekly Collection: 
$ 1545.00 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

Saturday, July 30th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
 
Sunday, July 31st, 2022 - Niedziela 
Eighteenth Sunday of Ordinary Time 
 
First Friday, August 5th, 2022 - PIATEK 
* 7:00 PM - Msza Św. z Pierwszego Piątku 
 
Saturday, August 6th, 2022 - SOBOTA 
Transfiguration of the Lord -  
  Przemienienie Pańskie 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
* Second Collection: Pastoral Solidarity Fund for  
 the Church in Africa  
 
Sunday, August 7th, 2022 - Niedziela 
Nineteenth Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection: Pastoral Solidarity Fund for          
       the Church in Africa  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - K. Skrupskis 
10:00 AM - ... 
12:00 PM - R. Dujanowicz 
  Lectors 
  5:30 PM - K. Skrupskis 
  8:00 AM - M. Wiernasz 
10:00 AM - J. Opechowski 
12:00 PM - I. Szaro 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - D. Swider 
10:00 AM - T. Kaluzny  
12:00 PM - ... 
  Lectors 
  5:30 PM - D. Swider 
  8:00 AM - Z. Wydra 
10:00 AM - L. Spychalski 
12:00 PM - A. & M. Czarnota  

�  
TODAY’S READINGS  
EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
 
First Reading:  
Ecclesiastes speaks of “vanity” in the sense of empti-
ness or futility, such as those who seek to build their 
legacy or those who suffer with a restless heart. How 
are you able to remain focused on the important things 
in your life?  
 
Second Reading:  
Paul teaches the Colossians that the key to focusing on  
“what is above, not on what is on earth” is to live a 
moral and upright life, grounded in your faith in 
Christ. Who do you know who does this well?  
 
Gospel:  
Jesus tells the parable of the rich fool in response to a  
question about inheritance, warning the crowd about 
over dependence on possessions. How do you balance 
your material needs with “what matters to God?”  

Modlitwa to uwielbianie Boga dla Niego samego,  
ale brak modlitwy nie jest brakiem czasu w wyniku 
natłoku zajęć, które trzeba zrobić. Nic z tych rzeczy. 

To, że się nie modlimy, jest konsekwencją braku 
miłości. Miał rację Św. Benedykt,  

że modlitwa zależy od tego na ile i jak kochamy?  
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St. Adalbert Church 
Week of August 31st, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of August 31st, 2022 

Sunday - July 31st, 2022 
 9:30 AM + Vytautas Masiliunas 
 
Sunday - August 7th, 2022 
 9:30 AM + Dolores Leonard - Martin E. Leonard  

SATURDAY (30th) - SOBOTA 
5:30 PM + Josephine Zglobicka - Diana Bodzioch 
 
SUNDAY - July (31st) - 2022 - NIEDZIELA        
8:00 AM + Jan  Socha - Michael & Mary Macierowski  
8:00 AM + Ks. Henryk Lorenc - Rodzina Lorenc 
10:00 AM + Tadeusz Klimek (30 Year Anniversary) 
    - Rodzina Barlik 
12:00 PM + Stanisław Turek - Lorenc Family  
    
MONDAY (1st) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Matthew Ziobro - Stanley i Maryla Folcik 
8:15 AM - Blessings and Health for Danilo Eterevie 
   - Family  
 
TUESDAY (2nd) - WTOREK 
7:30 AM + Ramon Olavarria - Ana Vargas  
8:15 AM + Thomas Marczak (55 Anniversary) 
   - Niece Eileen Ferenzi  
 
WEDNESDAY  (3rd) - ŚRODA 
7:30 AM + Bertha and Raymond E. Battman 
8:15 AM + Helen Kozlowski 
 
THURSDAY (4th) - CZWARTEK 
7:30 AM - All Living and Deceased Priest  
   - Ana Vargas 
8:15 AM + Bogumiła i Władysław Lauwa 
   - Córka z Rodziną 
 
FIRST FRIDAY (5th) -  PIERWSZY PIĄTEK 
7:30 AM + Sara Hidalgo and Rosario Vargas  
   - Ana Vargas 
8:15 AM + Danuta Rucki - Ann Toporowski 
7:00 PM + Jan Socha - Rodzina Walus  
 
SATURDAY (6th) - SOBOTA 
8:00 AM + Jerzy Drobniewski - Zosia Wydra 
 
5:30 PM + Sophie Zglobicka - Diana Bodzioch 
 
SUNDAY - July (7th) - 2022 - NIEDZIELA        
8:00 AM + Franciszek Niemiec - Rodzina   
10:00 AM + Maria i Andrzej Dziedzic - Syn z Rodziną 
12:00 PM + Jerzy Drobniewski    
  - Wife, Children & Grandchildren 

Week of July 31st, 2022 

Hosts: Za zmarłych Księży i przyjaciół 
 
Wine: 
  
Altar Candles: God’s blessings for  
  Olga Olavarria - Ana  Vargas 
 
Sanctuary Lamp:  

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.  

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

celebrated at 5:30 PM.  


