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NARROW GATE 
Someone asked Jesus a question: “Will those who are saved be few?’ If you put 
this question differently, it could be rephrased thus: “Would heaven be only for 
a few people?” You may have encountered some street preachers who stop you 
and ask this blunt question: ‘Are you saved?’ My answer: “I am saved, I am 
being saved and I have the strong hope of attaining salvation. This is to say that 
my salvation is guaranteed through the grace of the death and resurrection of 
Christ or as the scripture states ‘It is by grace you have been saved through fa-
ith’ (Eph 2:5, 8). 
Lest we forget, salvation is also an on-going process as we are confronted by 
temptations and trials and for this reason we are advised: ‘continue to work out 
your salvation with fear and trembling (Phil 2:12). Thus, the crown of glory is 
reserved for those who carry the cross to the end. The gospel of Matthew puts it 
clearly when it states ‘those who persevere to the end will be saved (Matthew 

24:13). There is a good reason to walk humbly towards salvation. Otherwise, those who proudly think they 
stand secure may fall (1 Cor 10:11-12). 
Jesus made it clear to the Jews that salvation is not reserved for them alone but it is an open invitation by God 
to all people in every space and time. Those who heard the gospel first may be the last to be saved if they take 
their faith for granted and those who received the gospel late and take it very seriously to the end may be con-
sidered first. This is why Jesus said some are last who will be first and some are first who will be last (Mat 
19:30; 20:16). Furthermore, there are two vital conditions that are necessary for those who wish to be saved: 
They must be willing to mould and shape themselves for entry into the narrow gate. Secondly, they must allow 
themselves to be moulded and shaped by God. Passing through the narrow gate means going through the path 
of hardship, sorrows, disappointments and temptations. The narrow gate means crucifying our selfishness as 
well as the passion of lust and anger. St. Thomas Aquinas says: “Three things are necessary for the salvation of 
man: to know what he ought to believe; to know what he ought to desire; and to know what he ought to do.” 

Our Lady of Czestochowa,  August 26 
Our Lady of Czestochowa, or the Black Madonna of Poland, is a very famous painting of 
the Blessed Virgin holding the Child Jesus. Under this title, Mary is the Patron and Protector 
of Poland. Since the face of Mary is very dark, she is referred to as the Black Madonna. This 
darkening of the image comes from centuries of being hidden and the many years of soot 
and smoke from candles illuminating the icon. The picture follows the traditional form of an 
icon. Mary gestures toward Jesus, directing the attention away from her and pointing to Je-
sus as the source of salvation. The child Jesus extends his right hand in blessing to the vie-
wer of the painting and holds a book of the gospels in his left hand. As in many icons Jesus 

looks like a small man, reminding us that Jesus, while still a child, is fully mature in his Divine nature.  
The origin of this miraculous image in Czestochowa, Poland is unknown for absolute certainty, but according 
to tradition the painting was a portrait of Our Lady done by St. John sometime after the Crucifixion of Our 
Lord and remained in the Holy Land until discovered by St. Helena of the Cross in the fourth century.  
The painting was taken to Constaninople, where St. Helena's son, the Emperor Constantine, erected a church 
for its enthronement. This image was revered by the people of the city.  

Prayer to Our Lady of Czestochowa 
I kneel before you, I cry out to you, I invoke your help. From of old, you are the Merciful Queen of Poland. 
Plead with your Son, Jesus Christ, on my behalf, I beg you. Through your powerful intercession I pray for 
God’s mercy and salvation for myself, my family and for my country. Preserve the gift of faith intact with 
me.  Come to my rescue in my battle with the powers of darkness. The Almighty has chosen you to be for us 
a sure sign of victory over the evil enemy. O Mother of the wondrous transformation, we ask you to come to 
us, we beg you to intercede for us. O Mother who stood at the foot of the Cross of your dying Son, keep our 
faith alive. O Mother of fortitude and perseverance, pray for us! 
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„Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?  
Św. Augustyn zastanawiał się nad tym, ilu ludzi osiągnie zbawienie spośród tłumu zdą-
żającego na potępienie. Biskup z Hippony wypracował pojęcie „massa damnata”, czyli 
„masa potępiona”. Określenie to związane było z obrazem Boga, w którym akcentowa-
no sprawiedliwość oraz z przekonaniem, że człowiek jest głęboko grzeszny. Takie po-
strzeganie Boga i człowieka ujawniało się w podejściu do śmierci, którą traktowano 
przede wszystkim jako dzień sądu nad ludzkim życiem. Pogrzeb był okazją, by żyjący 
uświadomili sobie, że i oni staną przed trybunałem Boga i dlatego wezwani są do na-
wrócenia. Wspomnienie o zmarłym rodziło niepokój o to, czy osiągnął zbawienie. 

Jak dziś postrzega się problem zbawienia człowieka? Współcześnie akcentuje się miłosierdzie Boga i natural-
ną (prawie że) ludzką doskonałość, które wprowadzą ludzi szeroką drogą do wiecznego szczęścia; wprowa-
dzą do nieba wszystkich, lub prawie wszystkich, z wyłączeniem (być może) wielkich zbrodniarzy wojennych 
i ludzi odpowiedzialnych za najcięższe przestępstwa. Bóg bowiem, mówimy, przebacza ewentualne ludzkie 
słabości. Śmierć i pogrzeb są  dziś wezwaniem do tego, by nieść pociechę i wsparcie osieroconym. Na kaza-
niu pogrzebowym bardziej akcentuje się, że zmarły już jest w niebie, co ma być dla żyjących pociechą, a nie 
przestrogą. 
Jeśli pierwszy obraz można oskarżyć o zbytni pesymizm, to czy drugi – nie jest zbyt optymistyczny? Który 
obraz Boga i człowieka jest bliższy prawdzie? Czy na pewno należy uznawać, że współczesna wizja jest wła-
ściwa, a wcześniejsza – tkwiła w błędzie? A może dziś jesteśmy naznaczeni skrajnością, która jest odreago-
waniem na wcześniejszą skrajność? 
Słyszymy słowa poważnej przestrogi: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, bę-
dzie chciało wejść, a nie będą mogli”. A zatem do nieba nie wjeżdża się szeroką i przyjemną autostradą, ale 
potrzebny jest duchowy i moralny trud. Jezus mówi wprost o niewpuszczonych do wiecznego szczęścia, 
przed którymi brama raju zamyka się: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszy-
scy dopuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Istnieje zatem poważna 
możliwość nieosiągnięcia zbawienia, czyli potępienia.  

Święto Matki Bożej Częstochowskiej 
 

Jasnogórskie Sanktuarium od stuleci odgrywało szczególną rolę w życiu i religij-
ności narodu polskiego. Może najmocniej sformułował jego rolę Papież Jan Paweł 

II w przemówieniach tamże w czasie swych pielgrzymek do Ojczyzny.  
Jasna Góra to "sanktuarium narodu".  

"Przyzwyczaili się Polacy wszystkie sprawy swojego życia [...] wiązać z tym 
miejscem". Także sprawy narodowego bytu. Było to miejsce gdzie, jak wyznawał 

Maryi, "od wieków ludzie przychodzili do Ciebie po wolność i przy Tobie  
- nawet w czasach niewoli - czuli się wolnymi".  

Ten status Jasnej Góry Prymas Wyszyński umiał wykorzystać, czyniąc Jasną Górę 
 duchowym centrum programu Wielkiej Nowenny przygotowującej Milenium 

chrześcijaństwa w Polsce (1966).  
Módlmy się do naszej Pani Jasnogórskiej o siłę w wytrwaniu,  o drogę  prostą 

i świętą, o miłość i pokój dla nas wszystkich. Amen. 

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej 
Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Panno Święta, Matko 
Boska Częstochowska! Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam.  
Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci. Czuję, żem nie godzien Twoich względów, żem wskutek 
grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie, proszę Cię przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn 
Twój Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie. Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia, 
które uczyniłem w życiu moim. Wsparty pomocą Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci. 
Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Częstochowska, jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.   

Maryjo Królowo Polski! Jestem przy Tobie pamiętam! czuwam! 
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Weekly Collection: 
$1,576.00 

Church in Africa   
$618.00 

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

Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

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 
 

Friday, August 26th, 2022 - Piątek 
Our Lady of Czestochowa 

Matki Boskiej Częstochowskiej 
7:00 PM - Msza Św. po polsku 
 
Saturday, August 27th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
* Second Collection: Maintenance  
 
Sunday, August 28th, 2022 - Niedziela 
Twenty-Second Sunday of Ordinary Time 

* Second Collection: Maintenance  

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  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - D. Swider 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - R. Dujanowicz  
  Lectors 
  5:30 PM - D. Swider  
  8:00 AM - Z. Wydra  
10:00 AM - J. Oszajca 
12:00 PM - I. Szaro 

Mass Book for 2023 for both churches St. 
Adalbert and SS Peter & Paul will  

be open from 10th of October 2022. 
Call parish office from 21st to 25th of September to book your 
appointment!  
Appointment can be made on Monday, Tuesday, Thursday 
 for: 9:30 AM & 11:30 AM & 2:00PM  
For Wednesday 2:00 PM & 4:00 PM. 
On October 10th we will open the Mass Book and the ap-
pointments list. We will start follow the appointments list 

AND RECORD THE MASSES TO THE MASS BOOK. 

Książka Intencji Mszalnych na rok 2023 
będzie otwarta od 10 październik. 

Od dnia 3 października, od 9:30 rano do 3:30 po  
południu będziemy przyjmować zgłoszenia telefonicznie na 

zarezerwowanie sobie czasu. 
Będzie można zrobić rezerwacje na godzinę: 

9:30 i 11:30 rano oraz 2:00 popołudniu na poniedziałek, 
wtorek i czwartek. 

W środę na godzinę 2:00 i 4:00 po południu. 
Dziękujemy za zrozumienie. 
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St. Adalbert Church 
Week of August 21st, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of August 21st, 2022 

Sunday - August 21st, 2022 
 9:30 AM + Charles & Ruth Brazinski  
 
Sunday - August 28th, 2022 
 9:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman 

SATURDAY (20th) - SOBOTA 
5:30 PM + Mary & John Ziobro    

  - Syn Mieczysław z Rodziną 
5:30 PM + Andrzej Jarosz - Rodzina  
 

SUNDAY - August (21st) - 2022 - NIEDZIELA        
8:00 AM - O Boże Błogosławieństwo dla Dominika, 
  Alexa i Rodziców- Babcia Zosia  
10:00 AM + Kazimierz Serafin - Córka z Rodziną 
12:00 PM + Ramon Olavarria - Daughter Ana Vargas 
     
MONDAY (22nd) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Raymond Bishop - Betty & Frank Saluccio 
8:15 AM - Blessings for Dalton and Brooklyn Brenner 
    - Grandmother 
 

TUESDAY (23rd) - WTOREK 
7:30 AM + Mary Jane Dugan - Gloria Kaczmarczyk 
8:15 AM - W intencji Mirosława i Anastazji Klisiewicz     

25 rocz. ślubu o Boże błogosławieństwo za dalsze lata  
 

WEDNESDAY (24th) - ŚRODA 
7:30 AM + Hermelinda Barria - Ana Vargas  
8:15 AM + Sister M. Bernice - Stefania Koziol  
 
THURSDAY (25th) - CZWARTEK 
7:30 AM - Blessings for Luis Andres Vargas - Mother 
8:15 AM + Za dusze w czyścu cierpiące 
 
FRIDAY (26th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Carrie Bobowski - Cathy Ziobro 
8:15 AM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki   
              Bożej dla Rodziny Kiczek 
7:00 PM + Josephine Zgłobicka - Diana Bodzioch  
 
SATURDAY (27th) - SOBOTA 
8:00 AM + Bogdan Wawro - Janina Wojciech Ferks 
 

5:30 PM + Genowefa Barlik - Rodzina Barlik 
 
SUNDAY - August (28th) - 2022 - NIEDZIELA        
8:00 AM + Stefania Maciąga - Syn  
10:00 AM + Bronisława i Antoni Kałuzny - Dzieci  
12:00 PM + Ann Jacobson     
   - Lovey Travinsky & Family 

Week of August 21st, 2022 

Hosts: For the Parish and our Parishioners 
 
Wine: W intencji naszej Ojczyzny  
  
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, Stanislaw Pekosz,  

John Kasprzyk, John Kasper,  
Charlotte Drozd, John Zarzecki,  

Anne Baronas, Edward & Louis Cook,  
Robert Cook, Ruta Didzbalis, Madeline Morris,  

Miriano Rodrigez,….. 
 

 Lord, keep them in Your loving care.  
Boże obdarz ich łaską zdrowia. 

Our anticipatory Sunday Mass  
 is celebrated at 5:30 PM  

every Saturday. 

Let us pray for the repose 
of souls of 

Edward Maciąga & Denise 
Marie Dent. 

Eternal rest grant upon 


