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Give Alms - Nineteenth Sunday 
 
Do not be afraid my children, indeed my Father is pleased to give you the 
Kingdom of Heaven. He loved the world so much that He sent me to open 
the eternal gates to all those who believe in me. He sent me to free you 
from the slavery of sin and to proclaim the good news of my Kingdom. 
All you have to do is to follow me: your way, your truth and your life. 
Trust in me and remain in my love, I will help you to overcome all your 
obstacles. 
Get rid of all the unwanted baggage for your heavenly journey; prepare 
your treasure in heaven by giving alms, unchain yourselves from the ma-
terial possessions of the world and be free to soar spiritually to your eter-
nal home. Do not bind your souls to the filth of this earth; open them in-
stead to the action of the Holy Spirit so that you may be purified by the 

fire of love. 
If your treasure is in Heaven, your heart will be in Heaven. Let then your heart be purified by my doctrine, 
watch and be ready for my coming. Fear my judgment with respect but know that I judge by the love you give 
to others. Therefore start loving as never before, reconcile with those who you have offended you, pray for 
them. Pray for all men good and evil to receive my grace. Rejoice in your coming salvation and offer your gift 
to others. Share your physical and spiritual riches without fear, you will lack nothing if you have a generous 
heart. 
To have a share of my wisdom is the greatest treasure you may have in your life, but this is a talent of much 
value and you will have to give an account for it. Pearls are not to be thrown to the pigs; those who misuse the 
gifts from above will have to pay the penalty for their contempt.  

LIVE THE LITURGY  
 
The fruits of our labors are not always seen in 
our lifetimes. Faith is not conditional on seeing 
results. Faith is a radical trust in what is unseen.  
It requires vigilance and self-investment. It 
requires our attention even when our efforts don 
’t bear fruit or are unappreciated or unrecogni-
zed. A person who is open to accepting God’s 
presence, however it comes, and is willing to 
share the love received with others is a true in-
spiration. Good works will flow from this vigi-
lant depth of faith. It will be directed where it is 
most needed and detached from the need for 
recognition or gratitude. Faith exercised in se-
cret is the most profound expression of faith 
and a testament of true love for our Creator. No 
one needs to know the humility, generosity, and 
goodness of our hearts, only God. Standing 
erect and watchful, we are prepared to receive 
the gift of Divine Love and freely share it with 
others, without recognition or self-benefit. 

Mary’s feasts in August 
If asked to list Marian feast days in August, most Catho-
lics would respond with only “the Assumption.” 
If asked what other Marian feast days are in August, most 
Catholics would go blank. That is probably because the 
Assumption of the Blessed Virgin Mary is a holy day of 
obligation in the United States, and so our attention is 
drawn to it because we are required to go to Mass that 
day. But there are other feast days of Mary throughout 
the month that we don’t want to overlook. 
Special days honoring Mary have been part of Catholic 
Tradition since the end of the first century. 
Since that time, devotion to Mary has grown to include 
holy days we customarily observe during the liturgical 
year. Marian feasts come under the doctrine of the Com-
munion of Saints, in which we are called to honor those 
who have been raised up to perfection. 
Mary’s role is primary to that of the saints, and so the 
Church assigns feasts in her honor to emphasize her role 
in salvation history. 
The Marian feasts in August give us glimpses into the 
life of Mary and her role as Mother of God and Mediatrix 
of graces. 
There are many ways to commemorate Mary’s feasts — 
from attending Mass, to making a holy hour or just say-
ing an extra Rosary. We may even want to celebrate with 
a special dinner or desert. 
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OTRZYMALIŚMY WIELE 
W naszej wspólnocie zgromadzonej przy ołtarzu nie ma 
człowieka, który otrzymałby mało. Wszyscy otrzymaliśmy 
wiele. Weźmy pod uwagę naturalne powołanie człowieka 
do małżeństwa. W momencie ślubu małżonek otrzymuje 
drugiego człowieka i staje się odpowiedzialny za jego losy 
doczesne i wieczne. Czy można otrzymać coś więcej? Je-
den człowiek w oczach Boga wart jest więcej niż wszystkie 
skarby ziemi! Powołanie do macierzyństwa i do ojcostwa. 
Dziecko, które Bóg powierza rodzicom na wychowanie. 
Być odpowiedzialnym za ukształtowanie ludzkiego serca, 

za przygotowanie do życia, do miłości. Czy można otrzymać coś więcej? Czy są na ziemi większe skarby, jak 
ludzkie serca i większe zadania, jak ich wyposażenie? 
Kobieta profesor. Jej publikacje i osiągnięcia naukowe są znane za granicą. Nie może mieć jednak dziecka. 
Ze łzą w oku wyznaje: Czymże są moje sukcesy naukowe wobec dzieła zwykłej kobiety dającej życie i wy-
chowującej dziecko? - 433 - 
Wielu ludzi nie podejmuje obowiązków rodzinnych. Idą przez życie bez współmałżonka i bez własnego 
dziecka, ale z tego nie wynika, że są wolni od odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wręcz przeciwnie, 
Bóg potrzebuje takich, którzy nie są obciążeni troskami rodzinnymi, by pomogli innym. Jest ich wielu: cho-
rzy, starzy, ludzie w nałogach, samotni, załamani.. Czasami takim człowiekiem wystarczy zająć się przez go-
dzinę, a czasami trzeba to czynić przez lata całe. Bóg nam go daje, powierza, zostawia. I znowu powraca py-
tanie: czy można otrzymać coś więcej? 
Spotkałem w życiu wielu ludzi rozbitych, załamanych, zamkniętych. Próbowałem wzywać do powstania i 
wtedy słyszałem smutne wyznania. Ja już nie mam sił ani odwagi. Tyle razy szukałem oparcia w człowieku i 
tyle razy przeżywałem gorzki smak zawodu. Ludzie zbyt łatwo podają rękę i zbyt łatwo rzucają. Dziś czas 
zastanowienia. Otrzymaliśmy wiele. Policzmy ludzi, których Bóg nam powierzył: nasze dzieci, ojciec, matka 
rodzeństwo, bliscy, znajomi i ci spotkani przypadkowo, wyczekujący na pomocną dłoń. Czy spełniliśmy za-
danie, jakie nam Bóg wyznaczył? Wcześniej czy później przyjdzie moment, gdy On zapyta: Wtedy a wtedy 
powierzyłem ci tego człowieka. Co z nim uczyniłeś? Tu na ziemi łatwo się wytłumaczyć brakiem czasu, inny-
mi zajęciami, trudnościami, ale przed Bogiem nie będzie to takie proste. 
Każdy z nas otrzymał wiele darów i wiele zadań. Od każdego zatem zażądają wiele. 

Maryjny sierpień 
Sierpień to w polskiej pobożności miesiąc niemalże równie maryjny jak maj. Miesiąc aż trzech świąt ku czci 
Matki Bożej - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej Ziel-
nej (15.08), Matki Bożej Królowej (22.08) i Matki Bożej Częstochowskiej. Ponadto jest to miesiąc wspomnie-
nia dwóch świętych wybijających się w szerzeniu kultu Maryi - św. Bernarda z Clairveaux (20.08), jednego z 
najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana Marii Kolbego (14.08), którego postaci i działal-
ności nikomu z polskich katolików nie trzeba przedstawiać. 
Jeśli maj tak w przyrodzie, jak i w liturgii Kościoła jest miesiącem zapowiedzi i obietnic, miesiącem bujnych 
początków życia, to sierpień jest miesiącem pierwszych dojrzałych owoców, miesiącem żniw (nie bez przy-
czyny od dawnego narzędzia żniwiarzy nasi dziadowie nazwali go sierpniem), miesiącem dożynek i pielgrzy-
mek ciągnących na Jasną Górę. Jest to też miesiąc świętowania owoców w życiu Maryi, do których można 
zaliczyć: Wniebowzięcie, tytuł Królowej i tą niezwykłą cześć, jaką od wieków oddaje Jej nasz Naród w Jej 
jasnogórskim wizerunku. 
Ona jest Matką Jezusa i przez Niego naszą Matką. Przez swoje życie jest doń prowadzącym drogowskazem. 
Czujne Jej oczy, jak w Kanie Galilejskiej, widzą nasze potrzeby, nasze usychające nadzieje i więdnącą radość 
tak w wymiarze osobistym, jak też w rodzinnym i narodowym. Jej usta powtarzają ciągle to samo niezmiennie 
aktualne wezwanie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie... Ono też jest zasadniczą treścią wszystkich Jej 
współczesnych objawień. Maryja wie, że Jezus jest drogą do prawdziwych, trwałych owoców we wszystkich 
dziedzinach życia. Ona szła tą drogą wraz z Nim i nas do niej zachęca.   
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Weekly Collection: 
$2,148.00 

In Loving Memory of  

John J. Cioban 
$1,350.00 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

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  
 
Saturday, August 13th, 2022 - SOBOTA 
*9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
 
Sunday, August 14th, 2022 - Niedziela 

Twentieth Sunday of Ordinary Time 

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  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - J. Bonafide  
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - R. Dujanowicz 
  Lectors 
  5:30 PM - R. Gora  
  8:00 AM - J. Oszajca  
10:00 AM - J. Stopa 
12:00 PM - A. Fojtik  

READINGS: 
First Reading: Wisdom 18:6-9 
Second Reading: Hebrews 11:1-2,8-19 
Gospel: Luke 12:32-48 
 
Today’s Gospel of Luke is the continuation of the last 
Sunday Gospel with solutions on how be rich in the eyes 
of God and avoid surprise death. Whatever we deposit in 
the others, institutions, churches in the name of God is 
way of enriching ourselves in the eyes of God. 
Also to avoid unprepared death, let us gird our loins by 
departing from evil ways of our lives and abstain from 
unworthily desires. 
Again, let us keep our lamps burning so that the days of 
Lord’s coming will not take us by surprise or passed us 
by. Therefore, we must remained shining in good works. 
Finally, let us do everything in faith, having hope that our 
believe and good works will attract us more blessings and 
glory from God. Let us emulate the faith of Abraham and 
Sarah who trusted in God till the end. 

Be prepared always, Jesus tells his disciples in today’s Gospel, 
for the Son of Man will come like a thief in the night. This is 
our challenge now. Are we prepared for the day when our time 
here on earth comes to end? Will we be prepared if it comes 
this year, this week, or even this day? Today, let us pray that 
with God’s grace we may always be ready for that day when 
we see the Lord face to face. May the Eucharist nourish and 
strength us as we grow as disciples.  
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St. Adalbert Church 
Week of August 7th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of August 7th, 2022 

Sunday - August 7th, 2022 
 9:30 AM + Dolores Leonard - Martin E. Leonard  
 
Sunday - August 14th, 2022 
 9:30 AM + Nellie Salus - Joan Salus 

SATURDAY (6th) - SOBOTA 
5:30 PM + Sophie Zglobicka - Diana Bodzioch 
 
SUNDAY - August (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 
     
MONDAY (8th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Mary Sonnenberg    
  - Daughter Eileen Ferenzi 
8:15 AM + Lorraine Krenek - Krenek Family  
 
TUESDAY (9th) - WTOREK 
7:30 AM + Morek Family - Kathy Skrupskis 
8:15 AM + Ks. Prałat Stanisław Gawlik 
 
WEDNESDAY  (10th) - ŚRODA 
7:30 AM + For The Souls of Purgatory  
8:15 AM + Roman & Anna Bober - Cathy Ziobro 
 
THURSDAY (11th) - CZWARTEK 
7:30 AM  
8:15 AM - Za dusze potrzebujące pomocy modlitewnej 
 
FRIDAY (12th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Mikołaj, Michał i Kazimierz Redziniak  
   - Siostry 
8:15 AM - Katarzyna i Stanisław Pekosz, w 59 Rocz-
nicę Ślubu, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Najświętszej na dalsze wspólne lata.   
 
SATURDAY (13th) - SOBOTA 
8:00 AM + Aurelia i Gustaw Król - Córka z Rodziną 
 
5:30 PM + Edward & Mary Zarzecki Jr.   

  - John and Lucille Zarzecki 
 
SUNDAY - August (14th) - 2022 - NIEDZIELA        
8:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Sebastiana, 
  Hani i Rodziców - Babcia Zosia  
10:00 AM -  W intencji Janusza i  Moniki Krupa,  
o Boże błogosławieństwo na dalszą wspólną drogę  
  w Rocznicę Ślubu - Rodzice 
12:00 PM + Stella King - Silvia Brooks   
    

Week of August 7th, 2022 

Hosts: Za przebywających na wakacjach 
 
Wine: Health and blessings for our Parishioners 
  
Altar Candles:  
      
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.  

Our anticipatory Mass  
for Sunday 

is celebrated at 5:30 PM.  


