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Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time 
 

Today's Gospel sounds puzzling to contemporary readers, but it can be 
made less so by considering the economic system which stands behind 
the parable. A steward is dismissed because he is squandering his ma-
ster's property. He is called dishonest because he is not serving the inte-
rests of the rich man, his employer. In response the steward, in an at-
tempt to ensure favor for himself among the rich man's debtors, brokers 
repayment of the rich man's loans by foregoing the interest and fees that 
had been levied to line the steward's pockets. It is this action, in which 

the steward puts aside his greed and takes the longer perspective in order to enhance his security, which is 
commended by the rich man. 
The passage concludes with three morals for the listeners. The first exhorts the listener to be prudent about the 
use of wealth. Like the steward in the parable, those who would follow Jesus must put transitory affairs in pro-
per perspective. Christians should handle the affairs of temporal life with an eye toward eternal life. 
The second concerns trustworthiness. Those who can be trusted in small things can also be trusted in great 
things. If Christians handle money and other passing things responsibly, then they can also be trusted with the 
affairs of the Kingdom of God. 
Finally, Jesus tells his listeners that no one can serve two masters simultaneously. God must be put ahead of 
money. 

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. Our program meets on two Sun-

day mornings a month. The children of families who prefer the 10:00 Polish Mass, come to class direct-
ly 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.  
We will have in-person registration this 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). 

EXPERIENCE LOVE & ACCEPTANCE BY COMING HOME  
TO THE CATHOLIC CHURCH. 

 
There’s an old saying that goes, “Once a Catholic, always a Catholic.” 

Maybe you have been away from the Church for a little while or for quite 
some time, but now you feel a tug at your heart calling you back  

to the Catholic Church. Listen to that tug. It’s your Heavenly Father  
reaching his arms out to you, the Holy Spirit whispering in your ear, 

 hoping to draw you home. 
We hope you accept this as your invitation to rediscover the truth, wonder 

and mystery of the Catholic faith. As your brothers and sisters in our 
worldwide Catholic family, we want you back. We’ve missed you,  

and our Church is not the same without you. 
Regardless of why you left or got out of the habit of going to Mass, you 

can always come home and return to the practice of the sacraments  
and the fullness of relationship with Jesus Christ  

and the Church he founded. We are Catholic. Welcome home. 
We miss you!!! 
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Ewangelia potrzebuje też naszego zaangażowania 
Pierwsze wrażenie jest takie, że Jezus pochwala nieuczciwość i finan-
sowe machinacje. Ale to tylko pozory, bo wymowa tej przypowieści 
jest zupełnie inna. 
W owych czasach bogaci właściciele ziemscy nie zajmowali się osobi-
ście gospodarowaniem, lecz zlecali tę pracę zaufanym zarządcom. Ci 
byli wynagradzani na prowizję: od każdej operacji finansowej mogli 
zatrzymać dla siebie jakiś procent. Pan nie wnikał w szczegóły trans-
akcji, lecz wszystko zlecał swemu rządcy.  
Ten dał się ponieść chciwości albo też wykorzystał dobrą koniunkturę, 
bo procent, jaki sobie pierwotnie zażyczył dla siebie, był bardzo słony. 

Dłużnicy nie mieli wyjścia: musieli przełknąć lichwiarski koszt pożyczki.  
W dodatku rządca, zachęcony finansowymi sukcesami, zaczął okradać swego pracodawcę. 
Przebrał jednak miarę i wpadł, a wtedy sytuacja radykalnie się zmieniła. Zagrożony karą i utratą stanowiska, 
zaczął kombinować, jak się zabezpieczyć na przyszłość. Widmo biedy dodało mu skrzydeł i szybko znalazł 
rozwiązanie: popełnił jeszcze jedno fałszerstwo - kazał pozmieniać weksle, tym razem jednak na korzyść 
dłużników. Zrezygnował ze swojej wysokiej prowizji i doraźnego zysku, by zaskarbić sobie ich wdzięczność 
na potem. Co prawda nie uchroniło go to od odpowiedzialności przed panem, ale w pewnym sensie jego zapo-
biegliwość i zdecydowana interwencja zostały jakoś zrozumiane i docenione przez pracodawcę. 
W tym momencie Jezus odchodzi już od realiów sytuacji przedstawionej w przypowieści i koncentruje się na 
wnioskach dotyczących wiary. Skoro potrafimy być tacy pomysłowi, zapobiegliwi i przedsiębiorczy w kwe-
stiach finansowych, to dlaczego analogicznej inicjatywy i zaangażowania nie przejawiamy w sprawach wiary 
i głoszenia Ewangelii? Nasza roztropność i aktywność wyczerpuje się na ogół w obrębie doczesności i spraw 
tego świata, a w sprawach duchowych jesteśmy bierni. 
Nie przypadkiem znacząca liczba przypowieści ewangelicznych nawiązuje jakoś do pieniądza i spraw finan-
sowych. Może dlatego, że gdy w grę wchodzą pieniądze, zaczynamy wszystkie sprawy z nimi związane trak-
tować bardzo serio? Z pieniędzy mało kto żartuje, na ogół jesteśmy wobec nich bardzo poważni i zdyscypli-
nowani. Czy stać by nas było na równą determinację i powagę w sprawach wiary i zbawienia? Czy depozyt 
wiary, który otrzymaliśmy w darze, do zagospodarowania i pomnożenia, potrafimy uczciwie i z osobistym 
zaangażowaniem przekazać innym? Czy spodziewamy się także jakiejś „osobistej satysfakcji" i „zysków" w 
dziedzinie ewangelizacji, czy też jest nam to raczej obojętne? 

NAUKA RELIGII   
Nasz pogram nauki religii jest otwarty dla wszystkich dzieci należących do parafii. Ser-
decznie witamy też każde dziecko lub osobę dorosłą, które chcą przyjąć Sakrament Ko-

munii 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 dzieisja tj. 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 zostawić wiadomość pod numerem (908-965-1727). 

Jak wzmocnić wiarę? Otrzymałaś wiarę na chrzcie świętym. Potem pewnie rodzice lub dziadko-
wie nauczyli Cię modlitwy i korzystania z sakramentów świętych. W dorosłym życiu sama decydujesz, co 
jest dla Ciebie ważne. Twoja wiara już nie zależy ani od rodziców, ani od księży. By nie utracić wiary, trze-
ba się modlić. Rób to, jak potrafisz, pamiętając, że nawet jeśli jest to czasami „klepanie pacierzy”, to po-
święcasz czas na spotkanie z Bogiem. A z kim przestajesz, takim się stajesz. Regularnie korzystaj z sakra-
mentów świętych. Msza w każdą niedzielę, spowiedź przynajmniej dwa razy w roku. Nawet jeżeli nie bę-
dziesz miała grzechów ciężkich, pamiętaj, że sakrament pojednania nie tylko oczyszcza, ale też uświęca.  
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Weekly Collection  

Weekly $1,986.00 
Catholic University  

 $555.00 
“...where your treasure is,  

there also will your heart be.” 
Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

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  
 
Saturday, September 24th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
 
Sunday, September 25th, 2022 - Niedziela 

Twenty-Sixth Sunday of Ordinary Time 
  

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 & 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 - J. Bonafide 
  Lectors 
  5:30 PM - K. Skrupskis  
  8:00 AM - Z. Wydra  
10:00 AM - L. Spychalski 
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 - R. Gora  
  8:00 AM - J. Oszajca 
10:00 AM - A. Pelesz 
12:00 PM - I. Szaro 
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St. Adalbert Church 
Week of September 18th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of September 18th, 2022 

Sunday - September 18th, 2022 
 9:30 AM + Vincent M. Murzinski 
 
Sunday - September 25th, 2022 
 9:30 AM + Charles Brazinski - Family  

SATURDAY (17th) - SOBOTA 
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 
     
MONDAY (19th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM - Birthday Blessings for Olga Olavarria  
   - Ana Vargas     
8:15 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo  
  dla Ani - Rrodzice 
 
TUESDAY (20th) - WTOREK 
7:30 AM + Ks. Andrzej Urbanski 
8:15 AM + Eugenia Wieszczek    

  - Stanley & Grace Klimek  
 
WEDNESDAY (21st) - ŚRODA 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman  
8:15 AM + Kenneth Ziobro - Cathy Ziobro  
 
THURSDAY (22nd) - CZWARTEK 
7:30 AM    
8:15 AM + Helen Kozlowski  
 
FRIDAY (23rd) - PIĄTEK 
7:30 AM + Władysław & Hanka Zdziarski  
8:15 AM + Lottie Ziobro & Tekla Bober   
    - Cathy Ziobro  
 
SATURDAY (24th) - SOBOTA 
8:00 AM + Alina & Bogdan Wawro - Syn Dawid z Rodziną 
 
5:30 PM + Joan Zarzecki Kukunaris    
   - John & Lucille Zarzecki  
 
SUNDAY - September (25th) - 2022 - NIEDZIELA  
  8:00 AM + Edward Dorobek - Rodzina (Darek)  
10:00 AM + Norman Lovas - Żona z Rodziną 
12:00 PM + Janice Noon Shannon - Travinsky Family 

Week of September 18th, 2022 

Hosts: W intencji Bogu wiadomej 
 
Wine: For the Parish and all Parishioners 
 
Altar Candles: Za zmarłych księży i diako-

nów pracujących w naszej parafii. 
 

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. 

Modlitwa o pokój na świecie 
Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców naro-
dów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą 
przynieść ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mą-
drości, spokoju i unikania grzechu. Przemień serca 
rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi 
Świętemu. Napełnij ich pragnieniem pokoju i po-
szanowaniem ludzkiego życia. Panie, okaż swą mi-
łość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i 
prześladowanie. ... 


