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 DO NOT BE AFRAID OF TRIALS  
Today’s readings remind us of some of the trials we must 
endure to be sharers in the Lord’s Kingdom. Our faith in the 
truth of God’s word will give us victory over our enemies: 
All human good arises from persevering in the truth, rather 
than abandoning it. Our entire good consists in accepting the 
truth of God’s word, and persevering in it. We may have to 
suffer to be sharers in the Lord’s Kingdom. Yet, when we are 
armed with the shield of truth and of faith we will coura-
geously overcome our enemies because our strength is in 
God and not ourselves.  

Fear is the first enemy that comes to us who are resolved to serve God. We think that holiness demands too 
much of us and we say, “O God, what perfection is needed to live a holy life! It is too high for me. I cannot 
attain it. I shall never be able to do it.” Let us not entertain the vain hope of wishing to be saints in three mon-
ths! Think of how fainthearted Peter was at the Crucifixion.  
Let us keep clearly in mind that everyone is tempted. Let us fear neither the temptation nor the tempter. They 
will have no power whatsoever over us, if we make use of the shield of faith and the armor of truth. It is our 
faith in the truth of God’s word that causes us to succeed in our firm and steadfast resolution to serve God as 
generously and as perfectly as possible in this life. 
Do not fear that you are unable to accomplish what God has called you to do. You are armed with God’s truth. 
God’s Word will strengthen you to persevere and to do what is required for your greater welfare and happi-
ness, providing you walk simply in faithful observance. How happy you are who are armed with the truth of 
God, for it will be your shield against the arrows of your enemies and will make you victorious! 

The Assumption of the Blessed Virgin Mary 

Celebrated every year on August 15, this Feast of the Assumption,  
commemorates the death of Mary and her bodily assumption into Heaven, 
before her body could begin to decay—a foretaste of our own bodily re-
surrection at the end of time. Because it signifies the Blessed Virgin's pas-
sing into eternal life, it is the most important of all Marian feasts as well 
as being a Holy Day of Obligation.  
The Feast of the Assumption is one of the oldest holy days in the Church, 
with accounts of celebrations going back to the sixth century. Christians 

in the East, both Catholic and Orthodox refer to it as the Feast of the Dormition of the Theotokos, or "the fal-
ling asleep of the Mother of God." The earliest printed reference to the belief that Mary's body was assumed 
into Heaven dates from the fourth century, in a document entitled "The Falling Asleep of the Holy Mother of 
God." The document is written in the voice of the Apostle John, to whom Christ on the Cross had entrusted 
the care of His mother, and it recounts the death, laying in the tomb, and assumption of the Blessed Virgin. 
Tradition variously places Mary's death at Jerusalem or at Ephesus, where John was living.  

Prayer to Our Lady, Assumed into Heaven 
Immaculate Virgin, Mother of Jesus and our Mother, we believe in your triumphant assumption into 
heaven where the angels and saints acclaim you as Queen. We join them in praising you and bless the 
Lord who raised you above all creatures. With them we offer you our devotion and love.  
We are confident that you watch over our daily efforts and needs, and we take comfort from the faith in 
the coming resurrection. We look to you, our life, our sweetness, and our hope. After this earthly life, 
show us Jesus, the blest fruit of your womb, O kind, O loving, O sweet virgin Mary. Amen 



St.	Adalbert	and	Ss.	Peter	&	Paul	Parish	

August	14th,	2022	 	 					 Twentieth		Sunday	in	Ordinary	Time		

Nowy porządek serca 
Ile razy zastanawiamy się nad sprawą pokoju, tyle razy uświada-
miamy sobie zasadniczą prawdę, że "pokój nie oznacza po prostu 
braku konfliktów i wojen, ale jest owocem porządku nadanego 
społeczeństwu ludzkiemu przez Boga" (por. KDK nr 78). Drogi, 
którymi ludzkość powinna zmierzać do realizacji tego porządku, 
nie zawsze są zgodne z myślą Boga. Potwierdził to sam Chrystus 
w słowach: "Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję; nie tak 
jak świat daje, Ja wam daję" (J 14,7). 
Odczytujemy te słowa wciąż na nowo, "wpatrując się w Jezusa, 

który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala" (Hbr 12,2), i uczymy się prawdziwego pokoju, przede 
wszystkim w kategoriach daru, który otrzymaliśmy od Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Na tych drogach szczególnym przewodnikiem jest dla nas Apostoł Narodów, który w Liście do Efezjan uka-
zał nam podstawę Ewangelii pokoju: "Chrystus jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości 
(Żydów i pogan) uczynił jednością... W Nim poniosła śmierć nieprzyjaźń. A przyszedłszy na świat przyniósł 
Ewangelię pokoju tym, którzy są daleko, i tym, którzy są blisko" (2,14.16.17). Doświadczając na co dzień tej 
"bliskości i oddalenia" wiary w Chrystusa, musimy stwierdzić, że zarówno Jego śmierć, jak i zmartwychwsta-
nie stały się - nie tylko dla płaszczyzny wiary, ale również dla spraw ogólnoludzkich: "kamieniem węgiel-
nym" i "ogniem, który już zapłonął". Kto tego nie zauważa i odrzuca Chrystusa, jako ten "kamień", ten naraża 
się na "budowanie na piasku", zarówno swojego "szklanego domu dobrobytu", jak również poczucia bezpie-
czeństwa i jakiejkolwiek współpracy między ludźmi. Kto tego nie zauważa i odrzuca "ten ogień", który Chry-
stus przyniósł na ziemię, ten naraża się na "zimną" i pozbawioną wszelkiej perspektywy życia wiecznego wi-
zję człowieka i świata. Warto w tym miejscu zacytować "smutne spostrzeżenie" Romana Brandstaettera: 
"Moje pokolenie chciało uratować siebie, a nie Boga, dlatego leży teraz na grzbiecie jak żółw i o własnych 
siłach nie może powstać...". 
Wnikając więc w głębie nauki Chrystusa i Jego wymagań - możemy z pomocą Jego łaski zbudować nowy 
porządek serca w sobie i w świecie. Każdy z nas ma jednak tę świadomość, że tworzenie tego porządku nie 
będzie łatwe. Będzie się ono dokonywać poprzez zgodę na nieustanny - a zarazem twórczy - niepokój serca. 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Jedną z trzech największych uroczystości maryjnych - Wniebowzięcie NMP - Ko-
ściół katolicki obchodzi 15 sierpnia. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia 
Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 r. potwierdzona przez Piu-
sa XII jako dogmat wiary. 
W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest często nazywany świętem Mat-
ki Bożej Zielnej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i snopy dożynko-
we. W sanktuariach maryjnych gromadzą się wielkie rzesze pielgrzymów. Na Jasną 
Górę przybywa ich corocznie kilkaset tysięcy. 
Wśród teologów nie było przez wieki zgodności, czy Maryja została wzięta do nie-
ba za życia czy po śmierci. Dlatego też często używano sformułowania "zaśnięcie". 
W Kościele Wschodnim do dziś święto to jest nazywane Zaśnięciem albo Odpocz-
nieniem, podczas gdy na Zachodzie mówi się o Przejściu albo Wniebowzięciu. 

Pius XII, ogłaszając dogmat, nie rozstrzygnął sporu, używając sformułowania "po zakończeniu ziemskiego 
życia". Dopiero Jan Paweł II w katechezie 25 czerwca 1997 r. postawił pytanie: "czy jest możliwe, aby Ma-
ryja z Nazaretu doświadczyła w swym ciele dramatu śmierci?". I odpowiedział, że tak, bo choć śmierć we-
dług Biblii jest karą za grzech, a Maryja została zachowana od grzechu, to jednak "z chwilą, gdy Chrystus 
umarł, byłoby trudno przyjąć coś przeciwnego w odniesieniu do Jego Matki". 
Według tradycji Zaśnięcie NMP mogło się dokonać ok. 45 r. na Górze Syjon, gdzie od IV w. istnieje bazyli-
ka (kilkakrotnie burzona i odbudowywana) utożsamiana z Wieczernikiem i miejscem zaśnięcia. Według in-
nych źródeł św. Jan Apostoł miał zabrać Maryję ze sobą do Efezu i tam miała Ona zakończyć swe ziemskie 
życie. 
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Weekly Collection: 
$1877.00 

Energy & Fuel Collection:  
$967.00 

 
“...where your treasure is,  

there also will your heart be.” 
   Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

Saturday, August 13th, 2022 - SOBOTA 
*9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
* Second Collection: Solidarity Fund for the  
                       Church in Africa 
 
Sunday, August 14th, 2022 - Niedziela 

Twentieth Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection: Solidarity Fund for the  
                       Church in Africa 
Monday, August 15th, 2022 - Poniedziałek 
The Assumption of the Blessed Virgin Mary 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

* Mass schedule: 
7:30 AM - English 
9:00 AM - po Polsku 
7:00 PM - po Polsku 
Błogosławieństwo kwiatów i Ziół. 
 
Saturday, August 20th, 2022 - SOBOTA 
*9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
 
Sunday, August 21st, 2022 - Niedziela 

Twenty-First Sunday of Ordinary Time 
 

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  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - K. Skrupskis  
10:00 AM - T. Kaluzny 
12:00 PM - J. Bonafide  
  Lectors 
  5:30 PM - K. Skrupskis 
  8:00 AM - M. Wiernasz 
10:00 AM - A. Pelesz 
12:00 PM - J. Bonafide  TODAY’S READINGS TWENTIETH SUNDAY  

IN ORDINARY TIME  
First Reading: Jeremiah 38:4-6, 8-10 
 Jeremiah urged the people of Jerusalem to surrender to 
the enemy. This angered the princes, who then requested 
that Jeremiah be put to death. The king allowed the prin-
ces to leave him in a cistern without food or water. But 
after Ebed Melech pleaded for Jeremiah's life, the king 
decided to free him.  
Second Reading: Hebrews 12:1-4  
This letter to the Hebrews inspires all Christians to per-
severe, in spite of the trials they may face. Jesus endured 
much suffering and was rewarded by God. Despite our 
struggles, we must remember Jesus' ability to endure and 
maintain strong faith in him.  
Gospel: Luke 12:49-53  
Jesus tells his disciples that his message will not bring 
peace to the earth. Instead, even families will become 
sharply divided because some members will embrace 
him, while others condemn him.  
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St. Adalbert Church 
Week of August 14th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
Week of August 14th, 2022 

Sunday - August 14th, 2022 
 9:30 AM + Nellie Salus - Joan Salus 

Sunday - August 21st, 2022 
 9:30 AM + Charles & Ruth Brazinski  

SATURDAY (13th) - SOBOTA 
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  

MONDAY (15th) - PONIEDZIAŁEK 
Assumption of the Blessed Virgin Mary 

7:30 AM + Lottie Ziobro - Cathy Ziobro 
9:00 AM + Katarzyna & Jozef Dembski 

- Rodzina Barlik
7:00 PM + Jan Socha - Turon Family 

TUESDAY (16th) - WTOREK 
7:30 AM + W intencji Bogu wiadomej 
8:15 AM + Za dusze potrzebujące pomocy  

   modlitewnej  

WEDNESDAY (17th) - ŚRODA 
7:30 AM +  
8:15 AM + Emil Kiczek - Żona z Synami 

THURSDAY (18th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Walter Piskaldo - Son & Daughter 
8:15 AM + Joseph, Joey. Michael Medway   

- Ziobro Family

FRIDAY (19th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Anna & Al Sabunas  

- Betty & Frank Saluccio
8:15 AM + Za dusze potrzebujące pomocy  

 modlitewnej  

SATURDAY (20th) - SOBOTA 
8:00 AM + John Kucab  

- Jene, Richard, Pat and Darren Kucab

5:30 PM + Mary & John Ziobro  
- Syn Mieczysław z Rodziną

SUNDAY - August (21st) - 2022 - NIEDZIELA      
8:00 AM - O Boże Błogosławieństwo dla Dominika, 

Alexa Rodi ziców- Babcia Zosia  
10:00 AM + Kazimierz Serafin - Córka z Rodziną 
12:00 PM + Ramon Olavarria - Daughter Ana Vargas 

Week of August 14th, 2022 

Hosts: O błogosławieństwo Boże dla Rodziny 

Wine: For the Parish and Parishioners 

Altar Candles: In Loving Memory of  
Robert Kaczmarczyk – Sister Gloria

Sanctuary Lamp: 

We remember our ailing 
parishioners  

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

homes: 

Edward Maciaga, Richard Mack, Olga Olavarria,  
Heronima Gałczynska,  

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. 

Our anticipatory Mass  
for Sunday 

is celebrated at 5:30 PM.  


