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CONDITIONS OF DISCIPLESHIP  
In today’s Gospel, Jesus outlined the conditions of discipleship. He says: If 
anyone comes to me and does not hate his father and his mother, his wife 
and children, his brothers and sisters and even his own life, cannot be my 
discipline. Jesus said this when He was on the road to Jerusalem. He knew 
that He was on His way to the cross. The crowds who were with Him 
thought that He was on His way to an empire.  
When Jesus tells us to hate our nearest and dearest ,He does not mean that 

literally. He means that no love in life can compare with the love we must bear to Him. We must love Him 
above all things. 
Allegiance to Christ must be Paramount in a disciple’s life, even above his near and dear ones – father or 
mother, son or daughter. The call of Jesus must be obeyed above other calls. St Jerome would say, “for this 
order is needed in every affection; after God, love thy father, thy mother and thy children...” 
In the Jewish chief commandment, we hear the following: Hear O Israel! The Lord is our God, the Lord alone. 
You shall love the Lord your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your might(Deut 6:4
-5). This verse is part of Shema, the basic creed of Judaism. Every Jew began with this verse and every Jew 
must commit it to memory. This means that the love of God must be greater , above every other thing or per-
son in heaven or on earth. 
Jesus did not promise luxury and comfort to His disciples. He told them that they will encounter difficulties as 
they work in His vineyard. Being followers and disciples of Jesus we should expect difficulties and carry our 
crosses and follow Him. 
So many Christians find it difficult to follow Jesus and learn from Him. They are always giving excuses in 
following Christ. They find it difficult to accept the things of heaven and make amends where they erred. 
Even some ministers of God no longer discharge their duties properly and diligently. Some parents find it dif-
ficult to teach their children the way of Christ, the way that leads to salvation. All sorts of immortality are now 
the other of the day. People don’t pray any more as they should. Let’s examine our lives, be willing to suffer 
for Christ sake and price Him above everything and everybody. 

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 grandchildren 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 reg-
istration 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). 

A Prayer for the Nativity of the Blessed Virgin Mary 
O Virgin immaculate, thou who by a singular privilege of grace wast preserved  
from original sin, look in pity upon our separated brethren, who are nevertheless  

thy children, and call them back to the center of unity.  
Not a few of them, although separated from the Church, have kept a certain veneration  

for thee; and do thou, generous as thou art, reward them for it, by obtaining  
for them the grace of conversion. O Virgin who destroyest all heresies,  
to restore unity and peace once more to all the Christian people. Amen 
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Rozpoznawanie dobra i zła 
„Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co ma-
my pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie?” Tak podsumowu-
je autor Księgi Mądrości trud człowieka związany z rozwikłaniem 
wielu zagadek życia ludzkiego i jego Boskiego przeznaczenia. „Któż 
z ludzi rozezna zamysł Boży albo pojmie wolę Pana? (...). Któż (by) 
poznał twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka 
Świętego Ducha swego?” Wszystkie odpowiedzi prowadzą do Boga i 
do Sługi, który odkrył Jego tajemnicę, do Jezusa Chrystusa. A Jezus 
ogłasza mądrość Boga ukrytą pod płaszczem przypowieści, bo tylko 
w ten sposób można tak na prawdę wydobyć istotę Królestwa Boże-

go. Chrystus dziś może nas szokować nakazem nienawiści naszych najbliższych, nadto i nas samych, by stać 
się rzeczywistym Jego uczniem. Jednak kontekst niesienia krzyża oraz dalsza przypowieść, pokazująca kto 
może być prawdziwym uczniem Jezusa, pokazuje nam znaczenie tych słów. Chodzi o budowanie filarów ży-
cia i wiązanie go z Bogiem, przez Chrystusa, i to w Jego uniżeniu, czyli dźwiganiu naszych krzyży każdego 
dnia, w łączności z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Oto prawdziwa mądrość z nieba, ukazująca 
sens naszych radości, trudów, cierpień, a nawet śmierci. W perspektywie wydarzenia Chrystusa, za którym 
idziemy i którego naśladujemy, mamy szanse powodzenia i zwycięstwa. Dlatego nie więzi rodzinne dają nam 
pewność zbawienia, choć one są istotne, by czuć się potrzebnym i kochanym, ale dopiero ugruntowanie swe-
go życia w Jezusie, Jego zbawczym krzyżu, czyli proporcjonalne szacowanie sił i możliwości, by – jak mówi 
przypowieść – móc zaplanować i zbudować wieżę, czy pokonać wojska nieprzyjaciela, dają nam pełne szanse 
osiągnięcia Królestwa Bożego. Dlatego w tej perspektywie trzeba mieć w nienawiści relacje rodzinne, bo-
wiem te nic tu nie pomogą, tak samo jak żadna inna własność tej ziemi, do której nie warto się przywiązywać. 
Jedynie relacja z Jezusem uniżonym prowadzi do królestwa Bożego, bowiem czyni nas Jego uczniami. 

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 niedzie-
lę, 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). 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - 8 Września 
Chociaż Pismo Święte nie opisuje narodzin Maryi, to jednak apokryfy mogą nam pomóc zobaczyć rozwój po-
bożności chrześcijańskiej odnoszący się do Matki Zbawiciela. Według tych relacji, Anna i Joachim modlą się 
o dziecko. Otrzymują obietnicę, która będzie realizować Boży plan zbawienia świata. Taka historia, jak wiele 
odpowiedników biblijnych, od początku podkreśla szczególną obecność Boga w życiu Maryi.  
Narodziny Matki Boga rzucają nowe światło na życie każdego z nas. Maryja jest czczona jeszcze bardziej niż 
inni święci z bardzo prostego powodu – jest Matką naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawicie-
la. Dzięki mocy Ducha Świętego i posłuszeństwu Maryi wobec woli Bożej, sam Bóg przyszedł w ciele i został 
poczęty w łonie Maryi. Ona może pełnić swoją rolę w historii zbawienia poprzez wiarę i posłuszeństwo. Ma-
ryja doskonale wypełnia wolę Bożą w swoim życiu dzięki wiernej odpowiedzi na słowo Boże. Św. Paweł 
przypomina nam, że Bóg wybrał nas w szczególnym celu. On ustanowił plan, aby doprowadzić nas, wybra-
nych, do błogosławieństw, które przygotował. Zostaliśmy wezwani do bycia chrześcijanami, mamy upodab-
niać się do obrazu Chrystusa. Historia zbawienia jest historią relacji Boga z człowiekiem, w której Bóg za 
wszelką cenę dąży do ocalenia człowieka, a więc prowadzi go do zbawienia.  
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Weekly Collection  

8/21/2022   
Weekly $1,725.00 

Assumption: $631.00 
8/28/2022 

Weekly: $ 1,666.00 
Repairs: $ 1,201.00 

M.B. Częstochowskiej: $ 336.00 

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

Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

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 
 
Monday, September 5, 2022 - Poniedziałek 
* Parish Office closed (Labor Day) 
* Biuro parafialne zamknięte 
 
Saturday, September 10th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
* Second Coll.: The Catholic University of America  
 
Friday, September 8, 2022 - Piątek  

The Nativity of the Blessed Virgin Mary 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

 
Sunday, September 11th, 2022 - Niedziela 

Twenty-Second Sunday of Ordinary Time 
* Second Coll.: The Catholic University of America  

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  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - K. Skrupskis 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - R. Dujanowicz 
  Lectors 
  5:30 PM - K. Skrupskis 
  8:00 AM - M. Wiernasz 
10:00 AM - J. Opechowski 
12:00 PM - A. Fojtik 
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St. Adalbert Church 
Week of September 4th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of September 4th, 2022 

Sunday - September 4th, 2022 
 9:30 AM + Dolores Leonard - Martin E. Leonard 
 
Sunday - September 11th, 2022 
 9:30 AM + Joseph Salus - Joan Salus  

SATURDAY (3rd) - SOBOTA 
5:30 PM + Jan Socha - Jan i Janina Cag z Rodziną 
 
SUNDAY - September (4th) - 2022 - NIEDZIELA  
8:00 AM + Franciszka i Piotr Niemiec - Rodzina  
10:00 AM + Roman Barlik (20 Year Anniversary) 
   - Rodzina Barlik 
12:00 PM + Maryanna and Andrew Zagorski - Family 
     
MONDAY (5th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Ester Ovies - Ana Vargas  
8:15 AM + Karl Gerlak - Liana Family 
 
TUESDAY (6th) - WTOREK 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman 
8:15 AM + Bronisław Wielgus - Renata 
 
WEDNESDAY (7th) - ŚRODA 
7:30 AM + Helen Kozlowski  
8:15 AM + Bogumiła i Władysław Lauwa 
   - Córka z Rodziną 
 
THURSDAY (8th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Bill Sozanski - Betty & Frank Saluccio 
8:15 AM + Eugenia Wieszczek  
        - St. Adalbert’s Rosary Confraternity  
 
FRIDAY (9th) - PIĄTEK 
7:30 AM - Intentions of Ana Vargas   
8:15 AM + Rev. Henryk Lorenc  
   - Brat Kazimierz z Rodziną 
 
SATURDAY (10th) - SOBOTA 
8:00 AM + Sophie Kucab     
 - Eugene, Richard, Pat and Darren Kucab 
 
5:30 PM + Frank J. Macierowski - Rodzina  
 
SUNDAY - September (11th) - 2022 - NIEDZIELA  
8:00 AM + Stanisław i Mieczysław Krupa - Brat  
10:00 AM + Józef Frączkowski - Żona z Córkami 
12:00 PM + Bronisław Leniart - Rodzina Klimczak 

Week of September 4th, 2022 

Hosts: In Loving Memory of Helen      
 Kaczmarczyk - Daughter Gloria 
 
Wine: In Loving Memory of Msgr.  Bronisław 
  Wielgus - Parish Staff 
 
Altar Candles: O błogosławieństwo dla    

dzieci i młodzieżyw nowym roku szkolnym 
Sanctuary Lamp:  

We remember our ailing  
parishioners  

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

homes: 
 
 

 Richard Mack, Father Kochan, Olga Olavarria,  
Heronima Gałczynska, Stanislaw Pekosz,  

John Kasprzyk, Charlotte Drozd, John Zarzecki,  
Anne Baronas, Edward & Louis Cook,  

Robert Cook, Ruta Didzbalis,….. 
 

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

Our anticipatory Sunday Mass  
 is celebrated at 5:30 PM  

every Saturday. 

Our father, we entrust the students to you. Fill them 
with Your wisdom, knowledge and understanding. 
Give them perseverance and strength, make them 
responsive and hard working. Do not allow them be 
led astray from the right path. Send the Holy Spirit 
upon them to come into their heart, mind and intel-
lect, to enlighten them so that they may study well. 
Give them good memory so that they may be able to 
remember what they have been taught. Amen 


