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TO LIVE BY FAITH 
Jesus narrated a parable to his listeners about faith in action. According 
to this parable, people of faith should consider service as a God-given 
privilege. Authentic faith serves with joy and not necessarily for re-
wards, appreciation, attention, approval or praises to be obtained. Thus 
faith is fully expressed in personal trust in God and entrusting oneself 
totally to the service of others. This service requires self-sacrifice.  
Jesus says a servant should not expect his master to thank him for doing 
his work. He advises his disciples saying, “So you also, when you have 
done all that is commanded you, say, ‘we are unworthy servants; we 
have only done what was our duty” (Luke 17:10).  

Jesus narrated a parable to his listeners about faith in action. According to this parable, people of faith should 
consider service as a God-given privilege. Authentic faith serves with joy and not necessarily for rewards, 
appreciation, attention, approval or praises to be obtained. Thus faith is fully expressed in personal trust in God 
and entrusting oneself totally to the service of others. This service requires self-sacrifice. Jesus says a servant 
should not expect his master to thank him for doing his work. He advises his disciples saying, “So you also, 
when you have done all that is commanded you, say, ‘we are unworthy servants; we have only done what was 
our duty” (Luke 17:10). Therefore, we must not expect God to thank us for doing what is right; rather we 
should thank him for giving us the strength and privilege to do, that which is good. 
So, what does it mean to live by faith? 
To live by faith is learning to trust God in all situations. To live by faith is to have a positive attitude towards 
life. Therefore, we must not expect God to thank us for doing what is right; rather we should thank him for 
giving us the strength and privilege to do, that which is good. So, what does it mean to live by faith? 

Religious Education Program in our Parish start Today! 
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 classes are First and 

Third Sundays of a Month. God’s blessing to all! 

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. 
 

Hail, Holy Queen Traditional Hymn Hail, Holy Queen enthroned above,  
O Maria! Hail, Mother  of mercy and of love, O Maria! Triumph all ye cherubim! Sing with us ye sera-

phim! Heaven and earth resound the hymn! Salve, salve, salve, Regina! Our life, our sweetness here 
below, O Maria! Our hope in sorrow and in woe, O Maria! Triumph all ye cherubim!  Amen 

Francis of Assisi’s Prayer: October 4th 
Lord, make me an instrument of Your peace; Where there is hatred, let me sow 

love;  Where there is injury, pardon; Where there is doubt, faith;  Where there is despair, 
hope;  Where there is darkness, light;  Where there is sadness, joy.  

O Divine Master, grant that I may not so much seek To be consoled as to console;  
To be understood, as to understand; To be loved, as to love. 

For it is in giving that we receive,   
It is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to Eternal Life. Amen.  
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MODLITWA O WIARĘ 
Dzisiejsza liturgia przywołuje dwa istotne aspekty życia chrześcijańskiego, 
jakimi są wiara i służba. Bez wiary nie można podobać się Bogu ani być 
zbawionym. O wiarę trzeba się nieustannie modlić.  
Przykład takiej modlitwy odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Apostoło-
wie prosili Chrystusa: Przymnóż nam wiary. Widząc cuda, które czynił, 
słuchając Jego słów, a nade wszystko, przypatrując się Jego zjednoczeniu z 
Ojcem na modlitwie, czuli, że własnymi siłami nie są w stanie pojąć Bo-

żych tajemnic ani wypełnić powołania, jakim zostali obdarowani. Panie, przymnóż nam wiary — to jedna z 
najprostszych, ale zarazem najważniejszych modlitw Kościoła. Tymczasem wielu chrześcijan, prosząc Boga o 
zdrowie czy pomyślne załatwienie trudnych spraw, zapomina o wierze, traktując ją jako coś oczywistego, raz 
zdobytego na wieki. Dar wiary, który otrzymaliśmy na chrzcie św. trzeba nieustannie pomnażać. Gdybyśmy 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, przenosiłaby ona góry i przesadzała potężne stare drzewa, czyli czyniłaby 
to, co po ludzku wydaje się niemożliwe. 
Wiara jest niewidoczna. Nie można jej zobaczyć ani zmierzyć. Nie ma też duchowego amperomierza, który 
badałby jej natężenie. Wiarę poznajemy po owocach. Dlatego Jezus łączy naukę o wierze z zachętą do kształ-
towania w sobie postawy sługi, który kieruje się bezinteresowną miłością. Dobrze wyraziła tę prawdę św. Ka-
tarzyna ze Sieny, pisząc: „Miłość jest jak służąca, która myje w kuchni brudne naczynia”. 

 „Panie, przymnóż nam wiary”.  

Nauka Religii u Św. Wojciecha już się rozpoczęła! 
Lekcje religii będą się odbywały w każdą pierwszą i trzecią Niedzielę miesiąca.  

Rozpoczynają  się o godzinie 11.00 rano bezpośrednio  po zakończeniu polskiej mszy św.  
i trwają pełną godzinę do 12:00 w południe.  

Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Św. jest obowiązkowe. 
Błogosławieństwa Bożego na cały rok szkolny dla wszystkich uczniów. 

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.  
Królowo Różańca Świętego, my, Twoje oddane dzieci, zapewniamy Cię o naszej  

miłości ku Tobie, a pełni ufności prosimy - wysłuchaj nas strapionych.  
Od tronu Boskiego miłosierdzia zwróć ku nam swoje litościwe oczy, spójrz na nasze  

rodziny, na nasz naród i cały świat. Ulituj się nad nami, doświadczonymi tak wieloma próbami i trudnościami. 
O Matko, ubłagaj dla nas u Swego Syna miłosierdzie, Twoje zaś litościwe serce niech nawróci serca grzeszni-

ków, którzy są Twoimi dziećmi, za których Jezus Chrystus przelał Swoją krew. Okaż wszystkim, że jesteś  
Królową pokoju i przebaczenia.  Zdrowaś Maryjo...  Królowo Różańca Św. módl się za nami. 

Msza Polonii Amerykańskiej 
  

Zapraszamy na Mszę Świętą w niedzielę 9-go października o 15-tej  
w Bazylice Katedralnej Najświętszego Serca Jezusowego w Newark, NJ.  

Msza Święta upamiętnia Świętego Jana Pawła II. 
  

Kardynał Joseph W. Tobin, jest zaproszony do jej przewodniczenia a homilię wygłosi  
Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej.  
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Weekly Collection  

Sunday: 09.18.2022 
First Collection: $1,660.00 

Repairs: $1,037.00 
 

Sunday: 09.25.2022 
First Collection: $ 1,994.00 

 

“...where your treasure is,  
there also will your heart be.” Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 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  
 

First Friday, October 7th, 2022 - Piątek  
7:00 PM - Msza Św. z Pierwszego Piątku  
 

Saturday, October 8th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* 11:30 AM - Blessing of the animals in our garden 
 Błogosławieństwo zwierząt w naszym ogrodzie. 
* 12:00 PM - Holy Rosary in English 
* Second Collection: Maintenance  
 

Sunday, October 9th, 2022 - Niedziela 
Twenty Eighth Sunday of Ordinary Time 

* Second Collection: Maintenance  
* 10:50 AM - Nabożeństwo Różańcowe  
* 3:00 PM - Masza Polonii w Bazylice  w Newarku 

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. 

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 - Z. Wydra 
10:00 AM - J. Borsukiewicz 
12:00 PM - A. Fojtik  
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St. Adalbert Church 
Week of October 2nd, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of October 2nd, 2022 

Sunday - October 2nd, 2022 
 9:30 AM + Dorothy Banos - Joan Salus  
 
Sunday - October 9th, 2022 
 9:30 AM + Dolores Leonard - Martin E. Leonard  

SATURDAY (1st) - SOBOTA 
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  
 
MONDAY (3rd) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + John J. Cioban - Shirley & Jon Moberg  
8:15 AM + Stefania & Marcin Michalski  
   - Niemczyk Family 
 
TUESDAY (4th) - WTOREK 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman 
8:15 AM + Bogumiła i Władysław Lauwa  
    - Córka z Rodziną 
 
WEDNESDAY (5th) - ŚRODA 
7:30 AM + Skrupskis Family - Kathy Skrupskis  
8:15 AM - Blessings for Luis Andres Vargas  
   - Mother  
 
THURSDAY (6th) - CZWARTEK 
7:30 AM - Members of St. Adalbert’s Rosary     
  Confraternity     
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski 
 
FIRST FRIDAY (7th) - PIERWSZY PIĄTEK 
7:30 AM - Blessings for Leslie & Jamey Brenner  
   - Ana Vargas  
8:15 AM - Za żywych i zmarłych Czcicieli Różańca 
      Sw. 
7:00 PM  + Sophie Zgłobicka - Diana Bodzioch  
 
SATURDAY (8th) - SOBOTA 
8:00 AM + Emil Ziobro - Brat Mieczysław z Rodziną 
 
5:30 PM + Mary & Edward Zarzecki  
   - John & Lucille Zarzecki  
 
SUNDAY - October (9th) - 2022 - NIEDZIELA  
 8:00 AM + Jan Socha - Agnieszka i Jacek Bobas 
10:00 AM + Wanda i Henryk Pitrus - Rodzina 
12:00 PM + Bronisław Leniart - Zając Family 

 

Week of October 2nd, 2022 

Hosts: W intencji naszej Ojczyzny i wszystkich 
  Polaków 
 

Wine: O pokój na Świecie 
 
 

Altar Candles: For our Parish and all  
   Parishioners 

We remember our ailing  
parishioners in our daily pray-
ers, 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. 

Prayer to Our Lady,  
Health of the Sick O Mary, you always shine on 
our path as a sign of salvation and of hope.  
We entrust ourselves to you, Health of the Sick, 
who at the cross took part in Jesus' pain, keeping 
your faith firm.  
You, Salvation of the Roman People, know what 
we need, and we are sure you will provide so that, 
as in Cana of Galilee, we may return to joy and to 
feasting after this time of trial. Amen 


