
St.	Adalbert	and	Ss.	Peter	&	Paul	Parish	

October	9th,	2022	 	 					 Twenty‐Eighth	Sunday	in	Ordinary	Time		

 THE OTHER NINE, WHERE ARE THEY?  
The gospel pericope today presents a unique narrative with several points 
of interest. Looking at the first reading and the gospel, what stands out 
clearly is the healing power of God and the positive response elicited 
from the one healed. Luke’s account of the ten lepers has a lot in com-
mon with the first reading of today, which is the narrative of the healing 
of Naaman in 2Kings 5:14-17.  
The parallels in the two readings are unmistakable. The two groups in the 
readings have cases of leprosy; a disease which apart from the anomaly 
in the physical appearance also has social and religious ramifications. 

According to Jewish Law, the victims of leprosy were ostracized socially according to Law and were not fit to 
make sacrifices since the disease was considered a divine punishment. Secondly, in both narratives, there was 
no instant healing, rather they were given instructions which they obeyed and were healed in the process, third-
ly the note of thanksgiving is occasioned in the return of the one to Jesus and Naaman to the prophet Elisha 
respectively, fourthly the expression of faith by proclamation of God’s glory by the healed. And finally, in the 
gospel, while Jesus declares salvation for the Samaritan on account of his faith, Naaman aspires to it by declar-
ing to worship Israel’s God all his life.  
The usual points of interest in leprosy narratives in the Bible include the strong connection between the disease 
of leprosy and Sin. As leprosy dissociates one from others socially, so does Sin dissociate one from God spirit-
ually. Again, anyone healed of leprosy is sent to the temple where the priest alone has the power to declare 
him clean and offer the appropriate sacrifices.  
Luke records that one of them seeing that he had been made clean turned back praising God. In Luke, praising 
God is always the response to divine healing. Again, there is a great connection between sight and insight. 
Even though what transpired was physical, the question found begging is, could the other nine not have per-
ceived it? But certainly one did, and he returned back to Jesus praising God. Jesus’s reaction was as though he 
expected them back to him instead of proceeding to the temple as he instructed. By this reaction the Evangelist 
showed him at the same time to be the living temple, the Great High Priest and the fulfillment of the law. The 
unveiling of the identity of the one who came back was strategic. The Evangelist firstly showed his stark dis-
appointment in the others, who presumably could be Jews before asserting that the one who came was a Sa-
maritan. He was not even a child of Abraham but earned not only healing from Jesus, but salvation.  

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. 

NEXT Sunday (October 16th) LIVING ROSARY! A special liturgy!  

PROLIFE MINISTRY NEWS—October is Respect Life Month;  
“Human life must be respected and protected absolutely from the moment of conception. From the first moment of his 
existence, a human being must be recognized as having the rights of a person among which is the inviolable right of 
every innocent being to life.  

”Catechism of the Catholic Church 2270: “The Sanctity of Life varies not in sickness or health, poverty or wealth, elderly 
or preborn, little or lots of melanin [making you darker or lighter skinned], or any other factor.”  
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Wdzięczność jako spotkanie 
Niekiedy los odbiera człowiekowi wolność poruszania się, zmusza go do bardzo ograniczonego sposobu ży-
cia. Tak było w przypadku trądu. Osoby chore na trąd wykluczano z rodziny i usuwano z lokalnej społeczno-
ści; trędowaty zmuszony był żyć na marginesie ludzkiej wspólnoty. Mógł przebywać tylko z osobami dotknię-
tymi tą samą chorobą. Jeśli jakaś zdrowa osoba zbliżała się do miejsca pobytu trędowatego, musiał on krzy-
kiem lub innymi znakami ostrzegać przed niebezpieczeństwem zarażenia się i oddalać przybyszów od siebie. 
Aby wyżebrać na swoje utrzymanie, trędowaci zatrzymywali się w okolicach ludzkich skupisk, ale zawsze 
musieli zachować wymaganą odległość. Choroba skazała ich na nędzne życie marginesu społecznego. Mogli 
buntować się lub narzekać, ale nie mogli uciec od swojego losu. 
W swojej wędrówce przez pogranicze Galilei i Samarii Jezus spotyka dziesięć osób zepchniętych przez trąd 
na margines, napiętnowanych przez los. Św. Łukasz znów przypomina, że Jezus jest w drodze do Jerozolimy 
(por. też 9,51; 13, 22; 14,25), że zdecydowanie zbliża się ku swojemu przeznaczeniu. Trędowatych spotyka na 
obrzeżach wioski, czyli tam, gdzie wolno było trędowatym przebywać. Jak wymagały przepisy, trzymali się 
trędowaci z daleka i głośnym krzykiem błagali Jezusao pomoc. Świadomi swej niemocy i nędzy, prosili o li-
tość; ufali, że wyrwie ich Jezus z nieszczęścia: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”. Sami nie mogą sobie 
pomóc; mogą tylko przyjąć pomoc od kogoś spoza ich kręgu, od kogoś, kto ma moc nad ich chorobą i zechcę 
posłużyć się tą mocą dla ich dobra. 
Jezus każe im po prostu wyruszyć w drogę. Wymaga od trędowatych wiary i ufności, że droga przez Niego 
wytyczona ma sens i prowadzi do celu. I rzeczywiście podczas tej drogi dokonuje się ich uzdrowienie: zostają 
oczyszczeni z trądu.  
W drodze dziesięciu zostaje uzdrowionych.  O tym jednym, który wrócił, powiedziano: „Wrócił chwaląc Bo-
ga donośnym głosem”. Wcześniej wszyscy głośno wołali prosząc o litość. Wszyscy przejmowali się swoją 
nędzą i otrzymanie pomocy było ich najgłębszym pragnieniem. Teraz tylko ten jeden chwali Boga. Dla niego 
jednego wyzdrowienie stało się spotkaniem z Bogiem. Przyjął świadomie swoje uzdrowienie jako dar łaski i 
miłosierdzia Boga.  

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. 
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.  

W następną niedziele, czyli 16 Października, zaprszamy na Żywy Różaniec! 
Królowo Różańca Świętego, ubłagaj dla nas u Swego Syna miłosierdzie, Twoje zaś litościwe 
serce niech nawróci serca grzeszników, którzy są Twoimi dziećmi, za których Jezus Chrystus 
przelał Swoją krew. Okaż wszystkim, że jesteś Królową pokoju i przebaczenia. Królowo Ró-

Biblia mówi, że powinniśmy chodzić do kościoła, aby móc uwielbiać Boga razem z innymi wierzącymi, i 
byśmy uczyli się Bożego Słowa, tak, aby wzrastać duchowo. Kiedy ktoś uznaje Jezusa Chrystusa za swo-
jego Zbawiciela, ta osoba staje się członkiem Ciała Jezusa Chrystusa. Aby Kościół funkcjonował prawi-
dłowo, wszystkie części ciała Chrystusa muszą być obecne. Podobnie, wierzący nigdy nie osiągnie pełnej 
dojrzałości duchowej, jeśli nie będzie zachęcany przez przebywających z nim innych wierzących. Oto po-
wody, dla których chodzenie do kościoła, uczestniczenie w nabożeństwach i społeczność powinny być 
czymś stałym w życiu wierzącego. Cotygodniowe chodzenie do kościoła nie jest wymaganiem stawianym 
wszystkim wierzącym, ale ktoś, kto uwierzył Chrystusowi, powinien odczuwać pragnienie, by wielbić Bo-
ga, by uczyć się Jego słowa, i mieć społeczność z innymi wierzącymi.  
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Weekly Collection 
 

Sunday Collection:  
$2,044.00 

 

Second Collection: Fuel 
$800.00  

 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

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 - Msza ŚW. Polonii w Bazylice w Newarku 
 
Saturday, October 15th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* 12:00 PM - Holy Rosary in English 
* Second Collection: World Mission Sunday  
 
Sunday, October 16th, 2022 - Niedziela 

Twenty Ninth Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection: World Mission Sunday 
* 10:50 AM - Żywy Różaniec z Wystawieniem  Najświęt-
szego Sakramentu  

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  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - K. Skrupskis 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - J. Bonafide  
  Lectors 
  5:30 PM - R. Gora  
  8:00 AM - J. Oszajca  
10:00 AM - J. Opechowski  
12:00 PM - J. Bonafide  

Report Abuse 
 The Archdiocese of Newark takes very seriously any and all 
credible complaints of sexual abuse of minors by members of 
the clergy, religious, lay staff and volunteers of the Archdio-
cese. We encourage anyone with knowledge of an act of 
sexual abuse of a minor to inform the Archdiocese immedia-
tely so that we can take appropriate action to protect others 
and provide support to victims of sexual abuse. Whom can I 
contact to report an allegation of sexual abuse or misconduct?  
If you suspect a child is in imminent danger from abuse, plea-
se call 911 immediately. To report known or suspected child 
abuse: Contact the Division of Child Protection and Perma-
nency (DCPP) 24-Hour Child Abuse Hotline: 1-877-652-
2873. 
And, contact your County Prosecutor: Bergen County (201) 
646-2300 Essex County (973) 621-4700 Hudson County 
(201) 795-6400 Union County (908) 527-4500. 
 
Any person who wishes to report an incident of sexual abuse 
of a minor committed by a member of the clergy, religious, 
lay staff or volunteer of the Archdiocese of Newark should 
contact the Archdiocese as follows:  

Director, Office of Child and Youth Protection  
The Archdiocese of Newark  
171 Clifton Avenue Newark, 

 NJ 07104 T: 973-497-4254 F: 973-497-4001  
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St. Adalbert Church 
Week of October 9th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of October 9th, 2022 

Sunday - October 9th, 2022 
 9:30 AM + Dolores Leonard - Martin E. Leonard  
 
Sunday - October 16th, 2022 
 9:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman  

Week of October 9th, 2022 

Hosts: W intencji czcicieli Różańca Św. 
 
Wine: For the sick parishioners 
 
 

Altar Candles: O pokój na świecie 
 
Sanctuary Lamp:  

We remember our ailing  
parishioners in our daily pray-
ers, including those at home, in 
hospitals and nursing homes: 

 

 Richard Mack, Father Kochan,  
Hlen Sunday, 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. 

SATURDAY (8th) - SOBOTA 
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 
 
MONDAY (10th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Matthew Ziobro     
   - Leonarda Ziobro & Family  
8:15 AM + Cathrine Goodrich - Son Ron  
 
TUESDAY (11th) - WTOREK 
7:30 AM + Helen Kozlowski  
8:15 AM + Stanisław i Stanisława Gonkiewicz   
 
WEDNESDAY (12th) - ŚRODA 
7:30 AM + Vicki Pawlus (21st Anniversary)  
    - Son Peter  
8:15 AM - Blessings for Brooklyn & Dalton   
 Brenner - Ana Vargas  
 
THURSDAY (13th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Cezary i Lidia Prokop  
8:15 AM + Maria Piasecki - Rodzina  
 
FRIDAY (14th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Steve Persak - Betty & Frank Saluccio 
8:15 AM + Eugenia Wieszczek - Children  
 
SATURDAY (15th) - SOBOTA 
8:00 AM + Alina & Bogdan Wawro    
  - Małgorzata Drobniewska & Family 
 
5:30 PM + Władysława Zagorski - Family  
 
SUNDAY - October (16th) - 2022 - NIEDZIELA  
 8:00 AM + Janina Zdrojewska - Rodzina  
10:00 AM + Antonina i Władysław Przybylo  
    - Syn z Żoną 
12:00 PM + Teresa Gefert - Lorenc Family 

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 wielo-
ma próbami i trudnościami. O Matko, ubłagaj dla nas 

u Swego Syna miłosierdzie, pokój i przebaczenie. 


