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A prayer for sinners: ‘God, be merciful to me, a sinner!’ 
In this Sunday’s Gospel reading, God seems perverse: he wants us to be good, 
but he rejects the good man and “justifies” the sinner. 
The key is the verb “justifies.” It means not “approves” or “accepts,” but ra-
ther “makes just.” Only God can make us just, holy, or righteous; we cannot 
do it ourselves. 
From the time of Adam and Eve’s fall until “the fullness of time,” when God 
sent his only Son, God offered us covenant after covenant, as we say in the 
fourth Eucharistic prayer. 
God accomplished our justification when, in the fullness of time, he sent his 
Son to be our Saviour. By his life, Jesus fulfilled perfectly all the old cove-

nants for us; by his death, he assumed and bore all the curses we had incurred; by his resurrection, he defeated 
death, the chief curse; and by his ascension, he put a human at the heart of the Holy Trinity. 
Now, if we believe in Christ, are baptized, and eat his body and drink his blood, Jesus can make us just, like 
himself. However, God will not force his gifts on us. From the beginning, he gave us free will, so that we 
could have a love relationship with him. Accordingly, the only ones whom God can make holy are those who 
freely admit that they cannot do it on their own, who beg God to do it for them. 
We cannot go to God claiming that we keep his law – his covenant – for we do not. We cannot claim that we 
keep most of the law, for we cannot enter heaven clinging to even one sin. 
Pope St. John Paul II said that “the first way of facing the grave spiritual crisis looming over man today” is 
“the restoration of a proper sense of sin.” For the people of our time, it means repenting and believing in the 
Gospel, accepting the good news of love and adoption as God’s children. 
That is why we start the Mass with a penitential service. This is the prayer God always answers. 

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! 

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

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

in loving memory of all our dearly departed family & friends.  

St. John Paul II’s “secret” to life and all that he did, was the Eucharist — Christ present on earth.  
“Jesus waits for us in this sacrament of love.” — Dominicae Cenae, Feb. 24, 1980 
“Jesus is not an idea, a sentiment, a memory! Jesus is a ‘person,’ always alive and present with us! Love Je-
sus present in the Eucharist. He is present in a sacrificial way in Holy Mass, which renews the Sacrifice of 
the Cross. To go to Mass means going to Calvary to meet him, our Redeemer. He comes to us in Holy Com-
munion and remains present in the tabernacles of our churches, for he is our friend.” — Address to the Italian 
youth, Nov. 8, 1978 
“The Eucharist, memorial of Christ's Passover, is by its nature the bearer of the eternal and the infinite in hu-
man history.” — General audience, Oct. 25, 2000 
“Bring to your encounter with Jesus, hidden in the Eucharist, all the enthusiasm of your age, all your hopes, 
all your desire to love.” — Mane nobiscum Domine, Oct. 7, 2004 
 “Were we to disregard the Eucharist, how could we overcome our own deficiency?”  
— Ecclesia de Eucharistia, April 17, 2003  
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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. 

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.  

“Nauczcie się nazywać białym białe, a czarne czarnym; 
Zło złem, a dobro dobre.  

Nauczcie się grzech nazywać grzechem,  
a nie wyzwoleniem i postępem,  

choćby cała moda i propaganda były temu przeciwne”. 

   Św. Jan Paweł II 

Spotkanie z Bogiem 
Dziś w liturgii słowa jesteśmy świadkami tego, jak dwie osoby dokonują podsumowania swojego dotychcza-
sowego życia. Wszystkie trzy czynią to wobec Boga. Dwie osoby przychodzą do świątyni.  
Najpierw widzimy faryzeusza: „Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem 
jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, 
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Faryzeusz jest człowiekiem wierzącym, realizującym prakty-
ki pobożne w sposób gorliwy i w nadmiarze. Jednak wnętrze tego człowieka przepełnione jest pychą i prze-
konaniem o własnej doskonałości.  
Do świątyni przyszedł także drugi człowiek: celnik. On też podsumowywał swoje życie: „stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzeszni-
ka!” Celnicy pobierali cło na rzecz rzymskiego okupanta. Uchodzili nie tylko za kolaborantów, ale także za 
wyzyskiwaczy, którzy zdzierali z ludzi pieniądze większe niż należało. Nie wiadomo, po jakim czasie nie-
uczciwego postępowania celnik przychodzi do świątyni. Widzimy, że przychodzi z poczuciem winy za swo-
je grzechy i oszustwa. Przychodzi ze skruszonym sercem. Uznaje własną grzeszność.   
Do ewangelicznej przypowieści nawiązał Jan Paweł II w jednej z najważniejszych swoich encyklik: 
„Veritatis splendor”. Papież pisał tak: „Celnik mógłby może znaleźć jakieś usprawiedliwienia dla popełnio-
nych grzechów, które zmniejszałyby jego odpowiedzialność. Jednak w swojej modlitwie nie wspomina o 
nich, ale wyraża własną niegodność wobec nieskończonej świętości Boga: «Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika!» (Łk 18, 13). Faryzeusz natomiast usprawiedliwił się sam, znajdując być może jakieś wytłuma-
czenie dla swoich uchybień. Stajemy w ten sposób wobec dwóch odmiennych postaw sumienia spotykanych 
u ludzi wszystkich czasów. Celnik stanowi przykład sumienia «skruszonego», które jest w pełni świadome 
swojej natury i swoich niedostatków – jakiekolwiek mogłyby być ich subiektywne usprawiedliwienia – wi-
dzi potwierdzenie tego, że potrzebuje odkupienia. Faryzeusz natomiast, to przykład sumienia «zadowolonego 
z samego siebie», żywiącego złudzenie, że może przestrzegać prawa bez pomocy łaski i przekonanego, że 
nie potrzebuje miłosierdzia”.  
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Weekly Collection 
 

Sunday Collection:  
$2,092.00 

Second Collection:  
World Missions $692.00 

 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
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  
 
Saturday, October 29th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* Funeral Mass 
* 12:00 PM - Holy Rosary in English 
 
Sunday, October 30th, 2022 - Niedziela 

Thirty-First Sunday of Ordinary Time 
* 10:50 AM - Nabożeństwo Różańcowe  

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. 

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 - Z. Wydra 
10:00 AM - A. Pelesz  
12:00 PM - A. Fojtik 
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St. Adalbert Church 
Week of October 23rd, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of October 23rd, 2022 

Sunday - October 23rd, 2022 
 9:30 AM + Vincent M. Murzinski 
 
Sunday - October 30th, 2022 
 9:30 AM + Charles & Ruth Brazinski 

Memorials 
Week of October 23rd, 2022 

Hosts: For the peace in the world 
 

Wine: O zdrowie dla chorych parafian 

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 (22nd) - SOBOTA 
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  
 
MONDAY (24th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Ramon Olavarria - Ana Vargas 
8:15 AM + Ann Stiske (15 rocznica) 
   - Cousin Ron Goodrich 
 
TUESDAY (25th) - WTOREK 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman 
8:15 AM + Rafał Spychalski - Mama z Rodziną 
 
WEDNESDAY (26th) - ŚRODA 
7:30 AM + Vincent M. Murzinski  
8:15 AM + Ks. Kanonik Zdzisław Król 
  - Bratanica z Rodziną  
 
THURSDAY (27th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Helen Kozlowski  
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski   
 
FRIDAY (28th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Danusia Maciejak (28th Anniversary) 
   - Mama 
8:15 AM + JT Brooks - Silvia Brooks 
 
SATURDAY (29th) - SOBOTA 
8:00 AM + Eugenia Dziadosz - Wieszczek Family 
 
5:30 PM + Bill King - Silvia Brooks 
 
SUNDAY - October (30th) - 2022 - NIEDZIELA  
 8:00 AM + Marian Krzanowski - Józef 
10:00 AM + Józef Frączkowski – Rodzina 
12:00 PM + Arlene Hamilton – Louise Migliore 

 Reverend Frederick A. Kochan 1930-2022. 
 Father Kochan, 92, peacefully entered Eternal Life  
on October 1, 2022 after a short illness at Sunnyside  

Manor in Wall Township NJ.  
Son of the late Alexander Kochan and Felicia (Mudy) 

Kochan he was born and raised in Elizabeth, NJ.  
He was communicant of St. Adalbert’s Roman Catho-
lic Church in Elizabeth where he served as an altar boy 

and attended St Adalbert’s Parochial School.  
 He studied for the priesthood at Our Lady of Lourdes 

Monastery and Seminary in Cedar Lake, IN.  
On June 4, 1955 he was ordained to the priesthood for 
the Franciscan Community by the late Bishop Leo A. 

Pursley in Holy Name Church, Cedar Lake, IN.  
 A Mass of Christian Burial was celebrated in t.he 
Church of St Pio of Pietrelcina in Lavallette NJ. 

REST IN PEACE 


