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Humility: An Indispensable Christian Virtue  
Today, the Church calls our attention to a very important Christian virtue, 
humility. It is an attribute and quality of God which all his children must 
strive to possess and live. We are therefore enjoined this Sunday to reflect 
deeply on this great virtue.  
The first reading of this Sunday is a candid advice from the Preacher. He 
gives us the key to a successful fellowship with God, and of course, with 
one another. He advices us: “Behave humbly and you will find favor with 
the Lord.” This is absolutely right. Humility was a distinctive mark of the 
life and ministry of Jesus Christ our Lord. So, it must also be for us as 
Christians.  

The gospel takes us to the climax of today’s good news. Christ exhorts us: “…Everyone who exalts himself 
will be humbled, and the man who humbles himself will be exalted.” Jesus teaches the importance of humi-
lity and simplicity in our Christian journey. In this regard, we have a lot to learn from the Blessed Virgin 
Mary who humbled herself. Her humility was so remarkable that God exalted her to be the Mother of His 
Son. 
Mary attested to this through her Magnificat: “My soul glorifies the Lord…for He has been mindful of the 
humble state of His servant…He has brought down rulers from their thrones and has lifted up the hum-
ble” (Lk 1:47. 59). Therefore, there is no reason to wonder why Christ was humble. He had humble parents 
and learnt humility from them. Also, we must emulate the humility of Christ and Mary in order to be like 
them. 
There is nothing to lose by being humble. Proverb tells us that: “Humility and the fear of the Lord brings 
wealth, honor, and life” (Prov 22:4). On the contrary, pride results in defeat and shame. Any spiritual life 
that is not based on humility will definitely be an empty one. This is because such a Christian will only work 
for himself, and without regards for others. 
Finally, the church teaches us that: “Humility is the foundation of prayer.” (CCC 2559). Only a humble he-
art can come and prostrate before God in prayer. A humble person is always ready to ask for guidance from 
God and from others. He is also ready to listen, and learn from others. It takes humility to say please, and 
also, to ask for forgiveness.  

RELIGIOUS EDUCATION CLASSES  
BEGIN SOON 

 
Parents are responsible for the religious education of their 
children. Our parish helps by providing classes from first 
grade through the reception of the Sacrament of Confirma-
tion. 
Children should attend the program throughout their school 
years because preparing to receive the sacraments takes 
more than a few months. If you have children or grandchil-
dren of school age, enroll them in our program. Make use 

of this chance to give them solid roots and a strong faith foundation. 
 
Our program meets on two Sunday mornings a month. The children of families who prefer the 10:00 
Polish Mass, come to class directly after Mass for an hour. Other children attend class at 11:00 and 
then attend the Noon Mass. 
The Archdiocese requires two years of preparation for the sacraments and 30+ hours annually.  
Everyone who was enrolled in our program last year will be sent information and a registration form 
by email by September 1, 2022.  

We will have in-person registration on Sunday, September 25th from 11:00 to 12 Noon. 
If you have any questions, contact Kathy Skrupskis by email (kskrups@aol.com), cell phone 

(908-451-4095) or leave a message on the landline (908-965-1727). 
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Cieszyć się ze swego miejsca na ziemi 
Rezygnacja z pierwszych miejsc - jakże to niepopularna dziś po-
stawa! Jedni nazywają ją głupotą, inni niezaradnością, jeszcze 
inni naiwnością. A tymczasem w dzisiejszej Liturgii Słowa, jakby 
wbrew współczesnym trendom i obyczajom, słyszymy jej po-
chwałę! Zostaliśmy zaproszeni "na uroczyste zebranie" (Hbr 
12,22), na ucztę, która będzie trwała wiecznie. Każdy z nas ma 
swoje miejsce przy stole, swoje miejsce na ziemi. I w tym kon-
kretnym miejscu, bez względu na to, w której części biesiadnego 
stołu się ono znajduje, Pan Bóg, Gospodarz uczty, chce nam coś 

ważnego powiedzieć: przez ludzi, współbiesiadników, którzy żyją obok nas i z nami; przez to wszystko, co 
nas otacza; przez to, co i ile widać z miejsca, w którym jesteśmy; przez to, co i ile znajduje się na naszych pół-
miskach. Dobrze jest umieć cieszyć się ze swojego miejsca na ziemi, umieć dostrzegać w nim dobro, ufając, 
że zajmuje się je nie przez przypadek, ale że bycie tu i teraz ma głęboki sens, że właśnie tu Pan Bóg chce i 
może mnie uszczęśliwić, a ostatecznie - zbawić.  
W każdym miejscu na ziemi możliwe jest szczęście. Każde też może być odpowiednią drogą do zbawienia. 
Niezadowolenie, chęć wyrwania się za wszelką cenę do "pierwszych rzędów" czyni człowieka nieszczęśli-
wym. Skupianie się na tym, czego się jeszcze nie ma, zamiast radości z tego, co się ma, sprawia, że życie staje 
się udręką. Umieć powiedzieć: "wystarczy" (wystarczy dóbr materialnych, wystarczy władzy, wystarczy ży-
ciowych doznań) - to czyni wolnym i otwiera człowieka na to, co najważniejsze, a mianowicie: "Starajcie się 
naprzód o królestwo [Boga] i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6,33).   
Piękna jest ta Boża logika, piękne jest to, że Pan Bóg, jak dobry gospodarz, widzi także tych z "ostatnich 
miejsc". Ci, których świat nie dostrzega, są widziani przez Boga. 
 Bardzo to krzepiące - że każde ziemskie "ostatnie miejsce" może stać się pierwszym w królestwie niebie-
skim, pierwszym w Bożej hierarchii. Tak więc bądźmy wdzięczni, że zostaliśmy zaproszeni na ucztę, cieszmy 
się ze swojego miejsca na ziemi.  

NAUKA RELIGII   
Nasz pogram nauki religii jest otwarty dla wszystkich dzieci  

należących do parafii. Serdecznie witamy też każde dziecko lub osobę dorosłą, 
które chcą przyjąć Sakrament Komunii lub Bierzmowania. Program trwa 2 lata.  

Wychodząc naprzeciw prośbom rodziców, mając na uwadze plan zajęć  
w szkołach obowiązkowych oraz trud dowożenia dzieci z daleka  

zdecydowaliśmy, że lekcje religii będą odbywały się, jak w roku ubiegłym, 2 
razy w miesiącu,  

w niedziele do południa od 11:00 do 12tej. 
Każdy, kto był zapisany w roku ubiegłym otrzyma informacje o zapisach na nowy rok. Forma będzie 
wysłana od 1 września, 2022. Zapisów będzie można także dokonać  osobiście w niedzielę, 25 września 

w godzinach 11:00 rano do 12 w południe. 
Dodatkowych informacji można otrzymać od Kathy Skrupskis by email (kskrups@aol.com),  
cell phone (908-451-4095), można także zostawić wiadomość pod numerem (908-965-1727). 

Modlitwa rodziców za dzieci na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
Boże w Trójcy jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za 
nie, abyś miał je w swej opiece. Boże, Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń 
od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoja chwalę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chry-
ste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.   
Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym 
przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas 
ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. 
Amen.  
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Weekly Collection: 
 

Not available  
at this time. 

 

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

Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

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  
 
First Friday, September 2nd, 2022 - PIĄTEK 
* 7:00 PM - Msza Św. z Pierwszego Piątku 
 
Saturday, September 3rd, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
* Second Collection: Energy & Fuel  
 
Sunday, September 4th, 2022 - Niedziela 

Twenty-Second Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection: Energy & Fuel 

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 3rd of October to book  

your appointment!  
An appointment can be made for: Monday, Tuesday, Thursday 
at: 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 to 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. 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - D. Swider 
10:00 AM - T. Kaluzny 
12:00 PM - J. Bonafide 
  Lectors 
  5:30 PM - R. Gora  
  8:00 AM - J. Oszajca 
10:00 AM - J. Borsukiewicz 
12:00 PM - A & N, Czarnota  
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St. Adalbert Church 
Week of August 28th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of August 28th, 2022 

Sunday - August 28th, 2022 
 9:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman 
 
Sunday - September 4th, 2022 
 9:30 AM + Dolores Leonard - Martin E. Leonard 

SATURDAY (27th) - SOBOTA 
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 
     
MONDAY (29th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + John & Katarine Mrok - Kathy Skrupskis  
8:15 AM + All Souls of Purgatory - Ana Vargas  
 
TUESDAY (30th) - WTOREK 
7:30 AM + Helen Koslowski 
8:15 AM + Pauline Szypula - Rodzina  
 
WEDNESDAY (31st) - ŚRODA 
7:30 AM + Joseph Obst - Mother  
8:15 AM + Edward Maciaga - Władysław Dziadosz 
 
THURSDAY (September 1st) - CZWARTEK 
7:30 AM + Bertha & Raymond Battman 
8:15 AM + Rev Henryk Lorenc    
  - Brat Kazimierz z Rodziną 
 
FRIDAY (2nd) - PIERWSZY PIĄTEK 
7:30 AM + Ramon Olavarria - Daughter  
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski 
 
7:00 PM + Mary & Stanley Liana - Daughter  
 
SATURDAY (3rd) - SOBOTA 
8:00 AM + Joseph Kaczmarczyk - Gloria Kaczmarczyk 
 

5:30 PM + Jan Socha - Jan i Janina Cag z Rodziną 
 
SUNDAY - September (4th) - 2022 - NIEDZIELA  
8:00 AM + Franciszka i Piotr Niemięc - Rodzina  
10:00 AM + Roman Barlik (20 Year Anniversary) 
   - Rodzina Barlik 
12:00 PM + Maryanna and Andrew Zagorski - Family 

Week of August 28th, 2022 

Hosts: For the Parish and our Parishioners 
 
Wine: O zdrowie dla Stanisława - Syn 
  
Altar Candles: W intencji dzieci rozpoczyna
-jących nowy rok szkolny 
 
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. 

Módlmy się za dusze  
śp. Eugenii K. Wieszczek. 

Wieczny odpoczynek racz  
Jej dać, Panie. 

Niech odpoczywa w pokoju. 


