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Today’s readings invite us to reflect on our relationship with God and God’s 
love and mercy in our lives. We are encouraged to know God more each day 
and to know God’s presence with us. 
The first reading, from the Book of Wisdom, is a reflection on the human 
condition and on what the author believes about God. God has mercy on all 
of us. God does not want us to die or to perish in our sins. Rather, God wants 
to forgive us. It is this realization that God wants to forgive us that can help 
us acknowledge who we are before God. 
The Book of Wisdom is pretty blunt about our human condition: we want 
God but we often don’t want God enough to seek only God and not seek out 

only our own pleasure, joy and satisfaction. Jesus does not come to teach us that human life is basically bad! 
Instead, Jesus comes to tell us that we are loved—and this is also the message of the Book of Wisdom. 
We see this same message repeated in the Gospel. Zacchaeus wants to see Jesus and then wants to follow Je-
sus. This is such a wonderful account in the Gospel. Because Zacchaeus is short, he needs to find a way to get 
higher. He is humble and simple enough to climb a tree! And Jesus invites himself to dine with Zacchaeus. 
Today we can ask if we are as simple and humble as Zacchaeus? Are we so interested in Jesus Christ that we 
are willing to be a bit foolish in our following of him? Can we really trust Jesus that much? Sometimes, per-
haps, we are like the grumblers in the Gospel and doubt that some others really are serving the Lord. Or we 
have fairly fixed ideas about what makes a person a sinner. Always, Jesus invites us to love every other person 
and never to judge them. Even when the other person may do something that is clearly wrong and even evil, 
we never know what is making that person do such an act. Instead, we are invited always to presume the best. 
Jesus invitation to follow His way of living is an invitation to change the way that we live.  

Mount Calvary Cemetery 
NEXT 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.  

ALL SAINTS’ DAY 

This is a beautiful feast. The title alone makes this a big celebration.  
We do not only celebrate one or two saints but ALL the Saints of the Ca-
tholic Faith.  
We are aware that there are more than 366 Saints canonized in our faith. 
The days in a year are not enough to assign each Saint a day. This feast 
day solves that problem. This day, we honour all of them. 
We honor today those who had been worthy to enter the Kingdom of God. 
We celebrate this day to move us to strive in life through their examples 

and merit the mercy of God through heir intercession. 
In today’s Gospel we have JESUS on the mount teaching the Beatitudes. Right at the start of His teaching 
ministry, the Lord Jesus made sure that the apostles understood the need to be holy. To enter the Kingdom is 
the supreme goal of following Jesus. The Beatitudes are supposed to guide, challenge, and bring the apostles 
to eternal life. In our present context, the Beatitudes are meant to make us saints. To be a saint is the mini-
mum requirement of being a good disciple. 
If we look at the lives of the saints, they are no different from us except that they had seriously responded to 
God’s invitation to holiness. Some, like Sts. Peter, Paul, Magdalene, and Augustine were even worse than 
many of us, yet, they attained sainthood because they had found favour with God and had lived out His tea-
chings. 
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Dzień Modlitw za Zmarłych  
 

Już za tydzień, w Niedziele, 6 Listopada, 2022  
o godz. 2:00 po południu  

Cmentarz – Mt. Calvary, Linden 
Serdecznie zapraszamy wszystkich na wspólne modlitwy  

za naszych drogich zmarłych.  

Przypadek Zacheusza świadczy o tym, że nawet najbardziej uwikłany w swoją historię, uwarunkowania i 
grzechy człowiek może zmienić siebie, swoje życie i swoją przyszłość. A trudno o bardziej uwikłanego i 
skompromitowanego człowieka niż Zacheusz. Jako zwierzchnik poborców podatkowych był kolaborantem i 
wysługiwał się okupantom. W odpowiedzi ludzie nim gardzili, oskarżali go o wzbogacanie się ich kosztem i 
wykorzystywali każdą okazję, aby dotkliwie dać mu to odczuć. Zacheusz był normalnym człowiekiem, spra-
gnionym ludzkich uczuć, szacunku, zrozumienia, przyjaźni. Chciał tego, ale po ludzku było to niedostępne. 
Dopiero pogłoska o Jezusie, który miał odwagę spotykać się z celnikami, a nawet przyjmował ich zaprosze-
nie do stołu, zrodziła w nim jakąś nadzieję. Zapragnął spotkać Jezusa za wszelką cenę. Był gotów zaryzyko-
wać wszystko, by wyłamać się z trybów machiny społecznego potępienia. 
Chrystus dostrzegł go i docenił jego gotowość zmian i nawrócenia. Na kredyt udzielił mu zaufania i zaszczy-
cił swoją obecnością przy stole. To bezwarunkowe zaufanie rozbudziło w Zacheuszu nie tylko nadzieję, ale 
także poczucie własnej nie-godności i pragnienie pokuty i zadośćuczynienia. Prawdopodobnie Zacheusz 
utracił tego dnia wszystko, na czym dotąd budował swoje życie i wątpliwe poczucie wartości: prestiż pobor-
cy i majątek. Ale za tę cenę uzyskał coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze i nie da się osiągnąć na 
żadnym stanowisku: szacunek dla samego siebie i poczucie własnej godności. Sam Chrystus upomniał się o 
jego prawa i obdarzył go łaską nowego życia i zbawienia.  

WSZYSTKICH SWIETYCH 1 Listopada 
Dzień Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom  

– “Świętem Zmarłych”, ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości.  
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości.  

 

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH  
Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z 

tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej 
wiary. Śmierć dotyczy ciała człowieka, jego materialnej części, lecz nie jego części duchowej, czyli owego 
centrum samoświadomości i pamięci, zwanego duszą. Ona żyje nadal. Apostoł Paweł uczy, że „jeżeli żyje-
my, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pa-
na” (Rz 14, 8). A zatem „umieramy w Bogu”, nie w jakiejś próżni. Stąd też w „chwili” śmierci stajemy wo-
bec Pana, bo czas przestaje już wtedy obowiązywać. Stajemy przed Bogiem z całym naszym życiem, ze 
wszystkimi wcześniejszymi wyborami, z naszym pragnieniem życia we wspólnocie z Nim czy bez Niego.  
Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościo-
łach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny za zmarłych, ale 
tylko jeden raz.  
Warunki zyskania odpustu są następujące: 1) pobożne nawiedzenie kościoła lub 
kaplicy, 2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", 3) dowolna modlitwa w 
intencji Ojca św., 4) bycie w stanie łaski uświecającej i Komunia św. W dniach 1-8 
listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod 

Przypominamy! UWAGA! 
W nocy z 5 na 6 Listopada 2022 nastąpi zmiana czasu  

z letniego na zimowy – wskazówki zegarów 
 cofniemy z godziny 2:00 na 1:00 nad ranem. 
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Weekly Collection 
 

Sunday Collection: 
$2001.00 

 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
Saturday, October 29th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
  

Sunday, October 30th, 2022 - Niedziela 
Thirty-First Sunday of Ordinary Time 

* 10:50 AM - Nabożeństwo Różańcowe  
 

Tuesday, November 1st, 2022 - Wtorek 
 All Saints’ Day - Wszystkich Świętych 
* 7:30 AM - English Mass 
* 9:00 AM - Polish Mass 
* 12:00 PM - English Mass 
* 7:00  PM -  Polish Mass  
 

FIRST FRIDAY, November 4th, 2022 - Pierwszy Piątek 
* 7:00 PM - Msza Sw. z Pierwszego Piątku 
 

Saturday, November 5th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
 

Sunday, November 6th, 2022 - Niedziela 
Thirty-Second Sunday of Ordinary Time 

* 2:00 PM - Procesja Różańco i Msza Św. ofiarowana za 
  zmarłych na Cmentarzu Mt. Calvary. 

NOVEMBER:  
TO REMEMBER OUR DEAR  

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 -  ... 
  Lectors 
  5:30 PM -  D. Swider 
  8:00 AM -  Z. Wydra 
10:00 AM -  A. Pelesz 
12:00 PM -  A. Fojtik  

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 -  J. Borsukiewicz 
12:00 PM -  A. & M. Czarnota  
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St. Adalbert Church 
Week of October 30th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of October 30th, 2022 

Sunday - October 30th, 2022 
 9:30 AM + Charles & Ruth Brazinski 
 
Sunday - November 6th, 2022 
 9:30 AM + Dolores & Martin E. Leonard  

Memorials 
Week of October 30th, 2022 

Hosts: In Loving Memory of Helen Kaczmarczyk 
   - Daughter Gloria  

Wine: Za zmarłych poleconych naszym modlitwom 

Altar Candles: Za zmarłych kapłanów, diakonów 
i siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii 

Sanctuary Lamp: For All Souls intentions 

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. 
*** 

Let us pray for the repose of souls of 
Martin E. Leonard, Barbara Kielczynski,  

Arlene Bonomo. 
 

Eternal rest grand upon them o Lord. 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,  
a światłość wiekuista niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.  

SATURDAY (29th) - SOBOTA 
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 
 
MONDAY (31st) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman 
8:15 AM + Władysław i Hanka Zdziarski  
 
TUESDAY, November  (1st) - WTOREK 
 All Sainst Day - Wszystkich Świętych 
7:30 AM + Walter Kaminski - Wife & Son 
9:00 AM + Kazimierz, Janina and Bogusława Wnek  
   - Siostra Emilia z Rodziną 
12:00 PM + Josephine Zglobicka - Diane Bodzioch 
7:00 PM + Stanisław i Halina Dziadosz  
    - Siostra Emilia   
 
WEDNESDAY, (2nd) - ŚRODA 

 ALL SOULS DAY—Dzień Zaduszny 
7:30 AM + All Souls intentions 
8:15 AM + Za zmarłych poleconych w Zaduszkach 
 
THURSDAY (3rd) - CZWARTEK 
7:30 AM + Helen Kaczmarczyk - Daughter Gloria  
8:15 AM + Jan & Honorata Golda   
 
FIRST FRIDAY (4th) - PIERWSZY PIĄTEK 
7:30 AM + Vincent M. Murzinski  
8:15 AM - W Bogu wiadomej intencji 
7:00 PM - All Living and Deceased Priests  
   - Ana Vargas  
 
SATURDAY (5th) - SOBOTA 
8:00 AM + John Kucab     
  - Eugene, Richard, Pat and Darren 
 
5:30 PM + Mary Klimek - Rodzina Barlik  
 
SUNDAY - November (6th) - 2022 - NIEDZIELA  
 8:00 AM + Zbigniew Wydra - Dzieci 
10:00 AM + Józef Frączkowski - Żona z Córkami 
12:00 PM + Tadeusz Kuźniar - Lorenc Family  
 2:00 PM + Procesja z modlitwą różańcową oraz   
Msza Św. ofiarowana za wszystkich zmarłych  
    na Cmentarzu Mt. Calvary 


