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The rich man and Lazarus  
This is one of Jesus’s best parables and it is probably his most misundersto-
od. Many people think that it’s telling us about life after death — who goes 
to heaven, who goes to hell. But it’s not. It’s not saying anything about he-
aven and it’s not saying anything about hell. 
Others think that it’s a judgment on riches, riches in themselves, like if you 
have riches you’re no good, and if you’re poor you’re okay. But there’s 
nothing in this parable that says anything about riches. 

In today’s parable of the Rich Man and Lazarus, the rich man is enjoying life with fine food, expensive clothes 
and a beautiful home. And outside his gate is poor, sick Lazarus, hungry and covered with sores.  
At one level the story is simple – surely Dives could have offered Lazarus a crust of bread. But at a deeper 
level, this story isn’t just about the rich helping the poor. It’s much more than that. 
In the second half of the story, both men die and their roles are reversed. The rich man is shocked to find him-
self suffering in hell. And Lazarus is delighted to find himself in heaven, with Abraham. 
A rich man lived a privileged life of opulence and greed. His eyes were blind, his ears were deaf, to everyone 
in need. And at his gate a poor man lay and begged for food each day, but the rich man kept his distance and 
looked the other way. 
The beggar’s name was Lazarus; he suffered grief and pain, but through it all he kept his faith and blessed 
God’s holy name. ‘Have mercy! Spare a scrap of bread’ old Lazarus would say, but the rich man chose to eat 
his fill, and look the other way. 
When both men died the rich man found with great despair that he would be cursed with fire and torment, for 
all eternity. And in the gleaming distance through his stinging eyes he saw both Lazarus and Abraham – their 
faces filled with awe.  
When Jesus told this parable, He taught us that we need to turn our backs on evil things like selfishness and 
greed. With open eyes and open ears and open hearts we can reach out and have compassion, for our needy 
fellow man. 

Religious Education Program in our Parish 
Our program meets on two Sunday mornings a month. The children of families who pre-
fer 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 classes are First and Third 
Sundays of a Month. We will begin NEXT SUNDAY! 

OCTOBER  MONTH  OF  THE  HOLY  ROSARY 

To praise and honor our Blessed Mother, Queen of the most Holy Rosary, 
we offer in English every Saturday of October at 12:00 PM  

and Polish Rosary Devotions  
on Sunday after the 10:00 AM Sunday Mass.  

Please try to find time in your busy schedule to come together  
as a parish community in prayer with our Blessed Mother. 

Heavenly King, You have given us archangels to assist us during our pilgrimage on earth. 
Saint Michael is our protector; I ask him to come to my aid, fight for all my loved ones, 
and protect us from danger. 
Saint Gabriel is a messenger of the Good News; I ask him to help me clearly hear Your  
voice and to teach me the truth. 
Saint Raphael is the healing angel; I ask him to take my need for healing and that of every-
one I know, lift it up to Your throne of grace and deliver us back to the gift of recovery. 
Help us, O Lord, to realize more fully the reality of archangels and their desire to serve us. 
Holy angels, pray for us. Amen. 
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26 Niedziela C  
Mocny i trudny fragment Ewangelii daje nam Jezus na ten dzi-
siejszy dzień. Można sobie wyobrazić sytuację, że fragment ten sły-
szy ktoś dobrze radzący sobie w życiu, zamożny, ale niewierzący. Co 
przychodzi mu na myśl: Cóż to za Bóg? Czy mam szansę dostać się do 
nieba, skoro trafiają tam tylko biedni i poobijani przez życie? Można 
by tu przywoływać i inne fragmenty ewangeliczne: bogatemu trud-
no jest wejść do Królestwa Bożego…, bogaty młodzieniec, który ma 
wiele posiadłości, pytający, co ma uczynić, aby osiągnąć życie wiecz-
ne, i wiele innych fragmentów gdzie Jezus odnosi się do tematu bo-
gactwa. 
Posiadanie bogactwa, posiadłości zdobytych na tym świecie (na 
które człowiek uczciwie zapracował), nie jest niczym złym. Jezus, 

używając takich obrazów w swoich przypowieściach, nie tyle krytykuje bogactwo, możliwość posiadania 
dóbr tego świata, ale wskazuje raczej, co dzieje się z człowiekiem, który źle nimi dysponuje i rozporządza. 
Świadomość posiadanych dóbr, świadomość swojej zamożności i związanej z tym niezależności od innych 
ludzi może z człowieka uczynić stworzenie nastawione tylko i wyłącznie na posiadanie i to coraz więcej i 
więcej. Ale to nie wszystko. Może również z człowieka uczynić „nie-człowieka”, który nikogo oprócz siebie i 
tego, co posiada, nie będzie widział. Drugi człowiek nie będzie miał dla niego większej wartości..., no chyba, 
że będzie postrzegany jako „okazja” do tego, by na nim jeszcze więcej zyskać, dorobić się, ewentualnie poka-
zać się…, niech podziwiają. 
Popatrzmy na świat, w którym żyjemy i Ty i ja, ludzie XXI wieku. Wydaje się, że przyszło nam żyć w cza-
sach dostatku i niesamowitych możliwości. Świat tak bardzo kolorowy, prawie że idealny, bo tak jest przed-
stawiany przez specjalistów od marketingu i sprzedaży. Zadaj sobie pytanie: jaką wartość posiadasz dziś jako 
człowiek, jako osoba? Nie patrz na siebie przez pryzmat tego, jakie masz wykształcenie, ile posiadasz, do cze-
go w swoim życiu doszedłeś. Ale spójrz na siebie przez pryzmat czegoś bardziej podstawowego – wartości, 
jaką jest osoba ludzka…  
Jezus, przyjmując postać ludzką, wchodzi w ten świat bardzo niepostrzeżenie, „ubogo”. Dlaczego? Z 
jednej strony, aby pokazać bliskość człowiekowi, ale z drugiej strony, aby podkreślić wartość człowieka jako 
osoby. Aby podkreślić, że w Jego oczach każdy jest ważny i każdy ma swoją wartość. A idąc do ubogich 
zwraca oczy bogatych na prawdziwe bogactwo i wartość, jaką ma właśnie człowiek – nie rzecz, ale osoba 
ludzka. 

Nauka Religii u Św. Wojciecha 
Zapraszamy na naukę religii, które w tym roku będą się odbywały w każdą pierwszą i trzecią 

Niedziele miesiąca. Lekcje rozpoczynać się o godz. 11.00 rano zaraz po polskiej mszy św.  
i trwają pełną godzinę. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św. jest obowiązkowe.  

Pierwsze lekcje religii: 2 Październik, 2022.  

Zapisy kierujemy do Pani Kathy Skrupskis 908-451-4095. 

Październik Miesiącem Różańca Świętego. 
 "Nie ma w życiu problemu, którego by nie można   

rozwiązać z pomocą różańca."  S. Łucja z Fatimy 
 

Zapraszamy na modlitwę  różańcową w naszej parafii, w każdą sobotę  
o 12 w południe (po angielsku) 

 oraz  w każdą niedzielę października bezpośrednio po Mszy Św.  
o godz. 10:00 rano.  

Kólowo Różańca Św. módl się za nami. 
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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, September 24th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
 
Sunday, September 25th, 2022 - Niedziela 

Twenty-Sixth Sunday of Ordinary Time 
  
Saturday, October 1st, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* 12:00 PM - Holy Rosary in English 
* Second Collection: Energy & Fuel 
 
Sunday, October 2nd, 2022 - Niedziela 
Twenty – Seventh Sunday of Ordinary Time 

* Second Collection: Energy & Fuel 
* 10:50 AM - Nabożeństwo Różańcowe  

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 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - D. Swider  
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - K. Skrupskis 
  Lectors 
  5:30 PM - D. Swider  
  8:00 AM - M. Wiernasz 
10:00 AM - J. Oszajca  
12:00 PM - A. & M. Czarnota  

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. 
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St. Adalbert Church 
Week of September 25th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of September 25th, 2022 

Sunday - September 25th, 2022 
 9:30 AM + Charles Brazinski - Family  
 
Sunday - October 2nd, 2022 
 9:30 AM + Dorothy Banos - Joan Salus  

SATURDAY (24th) - SOBOTA 
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 
 
MONDAY (26th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Matthew Ziobro - Mr. & Mrs. F. Pakul 
8:15 AM - Blessings and Good Health for      
  Olga Olavarria - Ana Vargas  
 
TUESDAY (27th) - WTOREK 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman  
8:15 AM  
 
WEDNESDAY (28th) - ŚRODA 
7:30 AM + Lou Ann McGuire - Louise Migliore 
8:15 AM + Helen Kozlowski  
 
THURSDAY (29th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Frederick Obst Sr. - Wife     
8:15 AM - W intencji Bogu wiadomej 
 
FRIDAY (30th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Caridad Quintana - Ana Vargas  
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski  
  
SATURDAY (1st) - SOBOTA 
8:00 AM + Alina i Bogdan Wawro    
   - Syn Dawid z Rodziną 
 
5:30 PM - Living Members of St. Theresa’s Club  
 
SUNDAY - October (2nd) - 2022 - NIEDZIELA  
  8:00 AM + Stanisław i Mieczysław Krupa - Brat  
10:00 AM + Władysław i Maria Socha - Syn  
12:00 PM + Irene Krenek - Krenek Family  

Week of September 25th, 2022 

Hosts: Za zmarłych z naszej Parafii 
 
 

Wine: Za zmarłych z naszych Rodzin 
 
 

Altar Candles:  
 

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. 

Short Prayer for the Sick 

Heavenly Lord, we need Your divine intervention 
in our lives. We need You to empower our bodies 
with Your holy presence, and Your arms envelop 
our minds to soothe this pain. 
We shall not buckle under the strain and when it’s 
a new day, our healed body will be a representa-
tion of Your power.  
Thank You, Your holiness for such attention to 
our lives, and In Christ’s name, Amen. 


