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In today’s Gospel, Jesus tells three parables about losing, finding, and rejoicing. 
The outcasts of society, the taxpayers, and the sinners approach Jesus eager to 
hear what he has to say. The Pharisees and scribes, suspicious of Jesus, compla-
in about him associating with sinners. So he tells them these three parables. 
In the first story, the parable of The Lost Sheep, the shepherd leaves behind the 
99 sheep to search for the 1 lost sheep. When he finds it, the shepherd rejoices 
not alone but with friends and neighbors. In the same way, God rejoices more 

over 1 sinner who repents—like the outcasts who have come to hear Jesus—than over the 99 righteous like the 
Pharisees and scribes. 
The second story, about a poor woman who will not stop searching until she finds her lost coin, makes the sa-
me point. Why are the Pharisees complaining? They should rejoice when the lost are found. 
Finally we come to what is probably the most memorable parable in the Gospels, The Prodigal Son. Just as in 
The Lost Sheep and The Lost Coin, this story is really about the seeker. The loving father is at the center of 
this parable. Even though his son runs off with his father's inheritance and squanders the money, the father 
waits for him, hoping for his return. Upon his son's return, the father, “full of compassion,” runs out to embra-
ce and forgive him before the son can utter one word of repentance. At this point the rejoicing begins. 
The parable does not end there. Rather, it makes one more point about the older son's reaction. This son who 
never left, just like the Pharisees and scribes who feel they are righteous, refuses to enter his father's house to 
join in the rejoicing. He has served his father & has obeyed him. Perhaps it was not out of love. The father's 
response teaches us that God's care and compassion extend to the righteous and sinner alike.  
When we are lost, God doesn't wait for our return. He actively seeks us out. And when the lost are found, how 
could we not celebrate and rejoice? 

RELIGIOUS EDUCATION CLASSES - BEGIN SOON 
 

Parents are responsible for the religious education of their children. Our parish provides 
classes from first grade through the reception of the Sacrament of Confirmation. 
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). 

The 21st anniversary of 9/11 
 

On this day of solemn remembrance: May we honor the lives that were lost. May we 
give thanks for those who served and saved, rendered aid and assistance. May we 
give comfort to those who live with loss. May we seek justice and peace where it is 
within our ability, and rely on you when the ability escapes us.  
We have not forgotten those who died that day, and 21 years later, we still honor 
their memory. Do you remember where you were 21 years ago on that day? None of 
us will ever forget. We have not forgotten. And we have not forgotten the innocent 

victims and the courageous first responders. We have not forgotten, and we will not, as long as those of us 
who witnessed it are living and we continue to share the memories with the next generations. September 11 
is a day when memories leave us feeling sick at heart, especially for those who lost a loved one. It can be 
difficult to know what to do to truly honor those who died, but we can do our small part. 
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Miłość Boża nigdy nie ustaje 
W wielu parafiach widoczny jest poważny spadek wiernych przystępujących do spowiedzi 
świętej. Dlaczego tak się dzieje? Przecież sakramenty pokuty jest miejscem spotkania syna 
marnotrawnego, który wraca do domu Ojca, jest miejscem pojednania człowieka z Bogiem, 
miejscem przebaczenia grzechów i duchowego uzdrowienia z ran, które pozostały po grze-
chach. 
Co mówi w tym względzie dzisiejsze słowo Boże? Trzecia z przedstawionych dziś przez Je-
zusa przypowieści opowiada o dwóch synach. W jej centrum znajduje się powrót syna marno-
trawnego. Bogaty, dumny syn, wyjeżdżając na koniu, opuszcza dom ojca, by cieszyć się wol-
nością, niezależnością i autonomią. Czyż nie jest to obraz wielu współczesnych ludzi, którzy 

chcą być niezależni od wpływów Boga, którzy zapewniają, że bez Boga sobie poradzą, którzy mówią, że 
przykazania Boże ograniczają wolność człowieka? Czyż rozrzutność młodszego syna nie jest obrazem współ-
czesnego człowieka, hołdującego zasadzie „róbta co chceta”?  
W pewnym momencie jednak młodszy syn zauważył, że nie wszystko złoto, co świeci, że życie jest bardziej 
złożone, że pieniądze się kończą, a zewnętrzne okoliczności życia poważnie komplikują się. Jego życie zaczę-
ło się degradować. Zszedł na dno.  
Problem wielu współczesnych ludzi polega na tym, że nie dostrzegają, iż życie z dala od Boga i Bożych przy-
kazań degraduje ich człowieczeństwo. Owszem widzą, że dzieje się coś niedobrego w ich życiu. 
Tylko wiara pozwala dotrzeć do najgłębszych pokładów wnętrza i zrozumieć, że korzeniem wielu naszych 
problemów jest nieuporządkowana relacja z Bogiem i nieprzestrzeganie Bożych przykazań. Dekalog bowiem 
nie zabiera człowiekowi wolności, lecz stoi na straży jego godności. Mamy zatem odpowiedź na pytanie, dla-
czego do konfesjonałów dociera tak mało ludzi. Bo słabnie wiara w Boga, a przez to słabnie przekonanie, że 
grzechem, każdym grzechem, obrażamy Boga. Syn marnotrawny zrozumiał, że obraził nie tylko własnego 
ojca, ale także Boga. Swoje wyznanie grzechów i żal sformułował następująco: „Zabiorę się i pójdę do mego 
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie”. Syn miał świadomość grzechu. 
Miał też świadomość, że grzechem dotknął nie tylko swojego ojca, ale i Boga. Żeby wzbudzić taki żal, trzeba 
w Boga wierzyć i mieć poczucie własnego grzechu. Żeby przyjść do konfesjonału, trzeba mieć wiarę w Boga.  
Słabnąca wiara ludzi oraz współczesna utrata poczucia grzechu to nie jedyne przyczyny sprawiające, że tak 
mało ludzi się spowiada. Drugie źródło takiego stanu rzeczy można znaleźć w postawie wspólnoty Kościoła, 
w jej widocznej bierności. Dzisiejsze przypowieści, ukazując miłosierdzie Boga, pokazują Jego aktywność i 
zaangażowanie. Bóg ciągle na nas czeka! 

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.  

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 o dar pokoju św. Jana Pawła II 
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest 

pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, 
aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu,  
niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy.  

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.  
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. 
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Weekly Collection  

9/4//2022   
Weekly $2,242.00 

Fuel $ 1,812.00 
“...where your treasure is,  

there also will your heart be.” 
Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

Saturday, September 10th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
* Second Coll.: The Catholic University of America  
 
Sunday, September 11th, 2022 - Niedziela 

Twenty-Fourth Sunday of Ordinary Time 
* Second Coll.: The Catholic University of America  
 
Wednesday, September 14th, 2022 - Środa 
The Exaltation of the Holy Cross  
 
Saturday, September 17th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
* Second Coll.: Maintenance  
 
Sunday, September 18th, 2022 - Niedziela 

Twenty-Fifth Sunday of Ordinary Time 
* Second Coll.: Maintenance  

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  - 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 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - K. Skrupskis 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - J. Bonafide 
  Lectors 
  5:30 PM - K. Skrupskis  
  8:00 AM - Z. Wydra  
10:00 AM - L. Spychalski 
12:00 PM - J. Bonafide  

9/11 
Almighty Father, we commend the victims of this shocking  

tragedy to Your eternal love. We implore Your comfort upon  
the injured,the families and friends involved,and all who are  

doing their utmost to rescue survivors and help those affected.  
We ask You, Father, to grant us strength and courage they  

need at this time of sorrow and trial. Amen 
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St. Adalbert Church 
Week of September 11th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of September 11th, 2022 

Sunday - September 11th, 2022 
 9:30 AM + Joseph Salus - Joan Salus  
 
Sunday - September 18th, 2022 
 9:30 AM + Vincent M. Murzinski 

SATURDAY (10th) - SOBOTA 
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 
     
MONDAY (12th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Anthony and Frances Saluccio  
   - Betty and Frank Saluccio 
8:15 AM + Mary & Frank Kut - Kut Family 
 
TUESDAY (13th) - WTOREK 
7:30 AM + Helen Kozlowski  
8:15 AM   
 
WEDNESDAY (14th) - ŚRODA 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman 
8:15 AM + Chester Grynis - Krenek Family  
 
THURSDAY (15th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Brother Fortunato Olavarria  
   - Ana Vargas  
8:15 AM + Eugenia Wieszczek - Rodzina  Fraczkowski  
 
FRIDAY (16th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Władysław & Hanka Zdziarski 
8:15 AM - O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo 
  dla Doroty i Mieczysława                                    
 
SATURDAY (17th) - SOBOTA 
8:00 AM + Alina i Bogdan Wawro    
  - Margorzata Drobniewska & Family 
 
5:30 PM + Adolf & Katarzyna Tyczka - Arleen Golda 
 
SUNDAY - September (18th) - 2022 - NIEDZIELA  
  8:00 AM - O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i  

Seweryna Pietruszewski w rocznicę ślubu - Rodzice 
10:00 AM + Franciszek Niemczyk - Rodzina 
12:00 PM + Matthew Ziobro - Sons of Poland Gr 89 

Week of September 11th, 2022 

Hosts: O zdrowie, Boże błogosławieństwo i 
 opiekę Matki Bożej dla Emilii Kiczek 
   - Rodzina Fraczkowski 
 

Wine: O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej 
  dla Marii z okazji imienin 
 
Altar Candles: O szczęsliwą podróż 
 

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. 


