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 Pray Always 
There is no doubt what the message from the readings is for this Sunday 
which is: PRAYER. As Jesus tells us (His disciples) in the very first verse of 
the Gospel, “About the necessity to pray always without becoming wea-
ry.”  So first, what exactly is prayer? We look to the Catechism of the Ca-
tholic Church which tells us: “Prayer is the elevation of the mind & heart to 
God…Through prayer the Christian experiences a communion with 
God.” In simple terms, prayer is a relationship with God through speaking & 
listening to Him. True Christian discipleship cannot be a reality without 
prayer. 
          But in particular, the focus for this Sunday, the core message is as Je-

sus tells us, is “to pray always without becoming weary.” Why is that? Why must we pray always without 
giving up or without stopping? Well, because it’s for our own good. Everything that Jesus tells us is for our 
own good. Prayer draws us closer to God in relationship. There is nothing more that God wants than a rela-
tionship with us. That’s why He created us! For us to know Him, to love Him & to walk with Him in relations-
hip. Prayer is a necessity for us to be in communion with God. 
Jesus gave us the example in His own life of praying always: at His Baptism, out in the wilderness, on the mo-
untain top, on the night before His passion to name a few. So if Jesus prayed always we as His disciple must 
also pray always…We pray always because it builds our faith as we rely on something greater than ourselves, 
trusting in something more powerful than we are: the power of Almighty God…We pray always because it 
opens us to God’s will instead of our own…And we pray always because we are in a constant spiritual battle 
with the enemy, with the world and with our own flesh. 
But it’s difficult to keep praying when we don’t see any results, when it seems as if our prayers are not being 
answered or if they are answered with the answer we did not want or hope for. God always answers our pray-
ers, sometimes not as quick as we want or how we want.  
Pray always, be persistent, as St. Paul tells us, “whether it is convenient or inconvenient”, keep the faith, trust 
in God through constant communication with Him and we will be victorious!  

Religious Education Program in our Parish start already! 
Our students meet on two Sunday mornings a month, (first & third). 

 The children of families who prefer the 10:00 Polish Mass, come to class directly after 
Mass for an hour. The other children attend class at 11:00 and then attend the Noon 

Mass. 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. 
 

TODAY - LIVING ROSARY!  
 
 

Mount Calvary Cemetery 
Sunday, November 6, 2022 at 2:00 PM.  

All Souls’ Day Mass & Procession 
The Holy Sacrifice of the Mass (in Polish)  

will be celebrated in loving memory of all our 
dearly departed family & friends.  
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  Bóg godzien jest wiary 
Takie pytania nurtują nas nieustannie: Czy modlitwa ma wartość?  

Czy Bóg interesuje się tymi, którzy się do Niego modlą?  
Czy modlitwa nie jest rzucana na wiatr? Rodzą się w nas te  

pytania, kiedy Bóg zdaje się nie reagować i kiedy ci, którzy zwracają się 
do Niego o pomoc, pomocy nie otrzymują. Jeśli modlitwa nie przynosi 
żadnego skutku, to jaką może mieć wartość? Czy nie byłoby rozsądniej 

porzucić modlitwę, oszczędzając sobie bezużytecznego trwonienia czasu? Czy nie lepiej wyzbyć się złudzeń? 
Bo jeśli sami nie radzimy sobie z trudnościami lub nie znajdujemy pomocy  

u innych - to czyż nie powinniśmy stąd wywnioskować, że nie możemy oczekiwać pomocy nawet od Boga?  
Kto czuje się zmęczony modlitwą, powinien pamiętać, jaki jest związek pomiędzy nami a Bogiem. Ucząc 

apostołów modlić się, Jezus mówił im, aby zwracali się do Boga jako do „Ojca” (11, 2). On nie jest niespra-
wiedliwym sędzią. Jemu nie jest obojętny nasz los; On jest naszym Ojcem, zawsze się nami interesuje. Jeśli 

my przestajemy się modlić do Niego, to odmawiamy Mu naszego zaufania, nie uznajemy już, że jest  
On naszym Ojcem, mamy Go albo za kogoś bezsilnego, albo za nieczułego despotę. Sprawa naszej modlitwy 

jest równocześnie sprawą naszej wiary w Boga jako Ojca. Dla Boga nie jesteśmy bytami bez znaczenia  
i wartości. Dla sędziego wdowa była czymś w rodzaju natrętnej muchy. My natomiast jesteśmy dla Boga jego 
wybranymi/ umiłowanymi dziećmi. Ów związek pomiędzy Bogiem a nami jest powodem, dla którego nie po-
winniśmy nigdy ustawać w modlitwie, i jest równocześnie uzasadnieniem nadziei na wysłuchanie naszej mo-
dlitwy. Nawet jeśli musimy poczekać, nawet jeśli pozornie nie doświadczamy bliskości Boga, nawet jeśli na-
sza modlitwa zdaje się trafiać w pustkę, to przecież Bóg jest i zawsze będzie naszym Ojcem. Nie z Jego po-

wodu, ale z naszego trzeba, żebyśmy cierpliwie i nieustannie się modlili. Zwracając się do Boga, podtrzymu-
jemy nasz żywy z Nim związek, wspólnotę dzieci z Ojcem, wspólnotę rzeczywistą. Jeśli przestajemy się mo-
dlić, uważając modlitwę za rzecz pozbawioną sensu, zrywamy ów związek. Nasza modlitwa jest przejawem 
naszego życia z Bogiem. Kto nie modli się wcale i pokłada ufność tylko we własnych siłach, a temu, co je 

przekracza, poddaje się z rezygnacją - ten demonstruje swoją niezależność od Boga i odrzuca Go. 

 

Nauka Religii u Św. Wojciecha już się rozpoczęła! 
Lekcje religii odbywają się 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 i rodziców. 

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 niedzielę, 16 Października,  

zapraszamy na Żywy Różaniec! 
 

Królowo Różańca Świętego, ubłagaj dla 
nas u Swego Syna miłosierdzie, Twoje zaś 

litościwe serce niech nawróci serca grzesz-
ników, którzy są Twoimi dziećmi, za któ-
rych Jezus Chrystus przelał Swoją krew.  

Okaż wszystkim, że jesteś Królową pokoju i 
przebaczenia.  

Dzień Modlitw za Zmarłych  
 

Niedziela, 6 Listopada, 2022  
o godz. 2:00 po południu  

Cmentarz – Mt. Calvary, Linden 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólne 
modlitwy za naszych drogich zmarłych.  

DZISIAJ,  
NIEDZIELA MISYJNA! 

Jako rodzina Kościoła Katolickiego  
gromadzimy się wokół tego samego 

stołu eucharystycznego i modlimy się 
za dzieło misyjne Kościoła, a także ofiarujemy 
pomoc materialną na rzecz krzewienia wiary w 

1150 diecezjach krajów misyjnych.  
Druga kolekta w tę niedzielę przeznaczona  

jest na ten cel. 
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Weekly Collection 
 

Sunday Collection:  
$1,697.00 

Second Collection: Fuel 
$1,110.00 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
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   
 Najświętszego Sakramentu  
* Religious Education Class  
 
Saturday, October 22nd, 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 23rd, 2022 - Niedziela 

Thirtieth Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection: World Mission Sunday 
* 10:50 AM - Nabożeństwo Różańcowe  

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  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - J. Bonafide  
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - R. Dujanowicz 
  Lectors 
  5:30 PM - J. Bonafide  
  8:00 AM - M. Wiernasz 
10:00 AM - L. Spychalski 
12:00 PM - I. Szaro  

NOVEMBER:  
TO REMEMBER OUR DEAR  
RELATIVES AND FRIENDS 

Listopad, miesiąc modlitw za zmarłych. 
Modlitwa, a szczególnie ofiara Mszy Św.,  

jest najlepszą formą pomocy jaką my żyjący,  
możemy ofiarować Bogu prosząc o zbawienie dla naszych 
bliskich, którzy wyprzedzili nas na drodze do wieczności.  
Koperty na Msze Św., i Modlitwy w miesiącu listopadzie 

znajdują się w przedsionku naszego Kościoła. 



St.	Adalbert	and	Ss.	Peter	&	Paul	Parish	

October	16th,	2022		 					 Twenty‐Ninth	Sunday	in	Ordinary	Time		

St. Adalbert Church 
Week of October 16th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of October 16th, 2022 

Sunday - October 16th, 2022 
 9:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman  
 
Sunday - October 23rd, 2022 
 9:30 AM + Vincent M. Murzinski  

Week of October 16th, 2022 
Hosts: For all deceased members of  
  Holy Rosary Confraternity 
 

Wine: Za wszystkich zmarłych czcicieli  
  polskiej grupy Różańca Swiętego  
 
 

Altar Candles: Za wszystkich parafian,  
    for all parishioners.  

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

 
 Richard Mack, Helen Sunday,  

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 (15th) - SOBOTA 
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 Rodziną 
12:00 PM + Teresa Gefert - Lorenc Family 
12:00 PM + David Augonis (1st Anniversary) 
  - Brothers & Family  
 
MONDAY (17th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman 
8:15 AM + Walter Ziobro - Cathy Ziobro   
 
TUESDAY (18th) - WTOREK 
7:30 AM + Mary & Arnold Kurinzi  
   - Betty & Frank Saluccio  
8:15 AM + Henryk i Zofia Pobererzny  
 
WEDNESDAY (19th) - ŚRODA 
7:30 AM   
8:15 AM + Olimpia i Tadeusz Pleskacz  
  - Jolanta Ligocki  
 
THURSDAY (20th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Helen Kozlowski  
8:15 AM   
 
FRIDAY (21st) - PIĄTEK 
7:30 AM + Peter & Agrapina Kowalczyk  
   - Family 
8:15 AM + Władysław i Hanka Zdziarski  
 
SATURDAY (22nd) - SOBOTA 
8:00 AM + Ramon Olavarria - Daughter  
 
5:30 PM + Aurthur Dowe - Louise Migliore  
 
SUNDAY - October (23rd) - 2022 - NIEDZIELA  
 8:00 AM + Andrzej & Zofia Janusz - Córki i Syn  
10:00 AM + Monika i Stefan Wrzesniak  
        - Córka z Rodziną 
12:00 PM + Zenon Lorenc     
  - Czesława and Tadeusz Lorenc  

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. 


