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HOW PREPARED ARE YOU? 
The liturgical readings today call us to reflect on the moment when 
the world will come to pass away. The question is how prepared are 
we for that moment. The first reading and the gospel reminds us of 
the perdition of the arrogance and evil doers are heading to and the 
sweet restoration to freedom and love of the virtuous. In the second 
reading Paul cautions us against ideal waiting. So how do we prepa-
re? 
Let us just take the most important aspect of life: LOVE. 
We ask ourselves three questions about love, 

1. Are our thoughts loving enough? How rash is our judgment of other people, do we tend to set ourselves 
above others. Do we mentally assess people in an unfair and unkind manner? 

2. How loving is our words? Do we use our speech to talk or gossip about other people’s failure instead of 
encouraging them to change? Do we curse with our speech instead of blessing? Do we kill with our tongue 
or are our speech an expression of love? 

3. How loving is our actions? Another area though more profound is our actions, how loving are they? Hel-
ping others is the standard Christ gave us in Matthew 25 for entering the kingdom of God. An ancient ho-
mily says that “fasting is better than prayer but almsgivings surpasses them all because charity covers a 
multitude of sins” 

In 1981 nine physically handicapped people successfully climbed Mount Rainier in Washington State. One of 
the climbers had artificial leg, another was epileptic, two others were deaf, five were blind. In spite of these, 
the nine people navigated the fourteen-thousand-foot mountain together up and down without accident. 
When asked about the amazing feat one of the blind members of the party said “simply, we got a lot of help 
from one another”. This story makes us ask ourselves, how much are we helping one another in our mutual 
effort to climb the mountain that leads to God and heaven. 
So beloved friends how prepared are we to meet Jesus; right now, in just these three areas of life. We 
still have opportunity to change for better and be ready for him. 

Mount Calvary Cemetery 
TODAY 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 Souls Day and days in November are set aside for honoring the dead. The 
day is primarily celebrated in the Catholic Church, but it is also celebrated in 
the Eastern Orthodox Church and a few other denominations of Christianity.  
According to Catholic belief, the soul of a person who dies can go to one of 
three places. The first is heaven, where a person who dies in a state of perfect 
grace and communion with God goes. The second is hell, where those who die 
in a state of mortal sin are naturally condemned by their choice. The interme-

diate option is purgatory, which is thought to be where most people, free of mortal sin, but still in a state of 
lesser (venial) sin, must go. 
Purgatory is necessary so that souls can be cleansed and perfected before they enter into heaven. The primary 
reference is in 2 Maccabees, 12:26 and 12:32. "Turning to supplication, they prayed that the sinful deed 
might be fully blotted out... Thus made atonement for the dead that they might be free from sin." 
Additional references are found in Zechariah, Sirach, and the Gospel of Matthew. Jewish tradition also rein-
forces this belief as well as the tradition and teaching of the Church, which has been affirmed throughout hi-
story. Consistent with these teachings and traditions, Catholics believe that through the prayers of the faithful 
on Earth, the dead are cleansed of their sins so they may enter into heaven. 
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Dzień Modlitw za Zmarłych  
 

Dzisiaj 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.  

Żywotna prawda zmartwychwstania ciał 
Bez wiary w zmartwychwstanie nasza religijność jest pozbawiona ostatecznego celu. Listopadowe piel-
grzymki na cmentarze u większości nawiedzających je pozostawiają refleksje raczej smętne o rozłące z dro-
gimi zmarłymi.  
W świetle wiary stale aktualna pozostaje sprawa zmartwychwstania i życia wiecznego. Te pojęcia niestety 
nie należą do słownika naszych codziennych rozmów i dyskusji. Pozostają jednak ukryte głęboko w świado-
mości każdego wierzącego. Są szczególną mocą i źródłem nadziei w momentach trudnych, w chwilach do-
świadczenia niesprawiedliwości czy opuszczenia, bolesnych rozczarowań, chorób czy odejścia najbliższych.  
Jezus wykorzystywał każdą sposobność, by nawet w takich podstępnych sytuacjach głosić Bożą prawdę i 
naukę o zbawieniu. Odpowiadał z całą powagą, z zupełnie innego pułapu niż zadane pytanie, za wszelką ce-
nę chciał nawiązać dialog w prawdzie, trafić z orędziem zbawienia do każdego, nawet do wroga. Niestety, do 
prawdy nie da się nikogo przekonać na siłę: jeśli zabraknie dobrej woli, pokory i wewnętrznej -choćby tylko 
intelektualnej - uczciwości, prawda pozostanie na zewnątrz człowieka, obca i bezużyteczna. A prawda ma 
nas kształtować i prowadzić.  
Bóg daje bezcenny dar życia i zbawienia, nie można wdawać się w bezsensowne, akademickie dyskusje, lecz 
przyjąć go z pokorą i wdzięcznością. 
Jezus odwołuje się do mocy Bożej, która nie ma ograniczeń - poza ludzką złą wolą. Człowiek może powie-
dzieć Bogu „nie" i odmówić przyjęcia daru. Może odczytać na opak najbardziej oczywiste sformułowania 
prawdy. Jeśli nasze uprzedzenia i zastrzeżenia uznamy za główny punkt odniesienia i wyboru - możemy tyl-
ko pogrążyć się w chaosie fałszywych dociekań i tak wyrządzić sobie niepowetowaną szkodę. Jeśli z pokorą 
pójdziemy za prawdą - nie tylko ją poznamy, ale i będziemy żyli. Wiecznie. 

W listopadzie w szczególny sposób wspominamy tych, którzy ode-
szli. To również dobry czas na szczerą modlitwę za nich. Oto cztery 
piękne modlitwy za zmarłych, po które warto sięgać w tym miesią-
cu: modlitwa o łaskę wiary w życie wieczne, za zmarłych rodziców, 
za zmarłego męża lub żonę, za zmarłego syna lub córkę. Jeśli nie 
wiesz, jak modlić się za zmarłych, skorzystaj z tych modlitw. 
Każdy z nas już od dziecka wie i pamięta, że listopad jest "miesiącem 
zmarłych". Począwszy od Uroczystości Wszystkich Świętych, przez 
"Dzień zaduszny", aż po "Andrzejki" włącznie codziennie w naszej 
modlitwie pamiętamy o zmarłych w sposób szczególny, a 

"wypominki" stanowią nieodzowny element listopadowego klimatu. 
Czy jednak w tym przyzwyczajeniu zastanawiamy się czasem dlaczego mamy się modlić za zmarłych? Lub 
czy nasza modlitwa może im pomóc? Czy może coś zmienić? Modlitwa o łaskę wiary w życie wieczne!!! 
Boże, Ojcze niebieski, polecam Ci pokornie moich zmarłych rodziców. Ty znasz trudy i prace ich życia. 
Przez mękę i śmierć Twojego Syna, w którego wierzyli, przebacz im wszystkie grzechy i przyjmuj ich do 
nieba. Mnie zaś pomagaj żyć uczciwie, abym mógł się spotkać z nimi w szczęśliwości wiecznej. Amen.  
Boże, dziękuje Ci, że oczekujesz na mnie w niebie, gdzie zostało przygotowane dla nas mieszkanie. Umoc-
nij moją wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Rozpal moją miłość, abym Cię kochał każdego 
dnia coraz bardziej. Ożyw moją nadzieję na spotkanie z Tobą. Proszę Cię za tymi, którzy przekroczyli już 
bramę śmierci i oczekują Twojego miłosierdzia w czyśćcu. Spraw, abym w Twoim domu spotkał się z moi-
mi bliskimi i wszystkimi braćmi i siostrami, których powołałeś do życia wiecznego. Amen.  
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Weekly Collection 
 

Sunday Collection: 
$1,914.00 

 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
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. 
 
Friday, November 11, 2022 - Piątek  
  Veterans Day 
9:00 AM - A Special Mass Polish Legion of American  
  Veterans 
 
Saturday, November 12th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* Second Collection: Energy & Fuel   
 
Sunday, November 13th, 2022 - Niedziela 

Thirty-Third Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection: Energy & Fuel  

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 -  R. Dujanowicz  
  Lectors 
  5:30 PM -  R. Gora  
  8:00 AM -  J. Oszajca  
10:00 AM -  J. Borsukiewicz 
12:00 PM -  A. & M. Czarnota  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  K. Skrupskis 
10:00 AM - T. Kaluzny   
12:00 PM -  D. Dorobek 
  Lectors 
  5:30 PM -  K. Skurpskis 
  8:00 AM -  M. Wiernasz  
10:00 AM -  J. Oszajca  
12:00 PM -  I. Szaro 
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St. Adalbert Church 
Week of November 6th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of November 6th, 2022 

Sunday - November 6th, 2022 
 9:30 AM + Dolores & Martin E. Leonard  
 
Sunday - November 13th, 2022 
 9:30 AM + Bertha & Raymond Battman 

Memorials 
Week of November 6th, 2022 

Hosts: Za zmarłych poleconych w naszej  
   Nowennie 

Wine: Za zmarłych księży, diakonów i siostry  
 zakonne, którzy pracowali w naszej Parafii 

Altar Candles: For All Souls Day inetentions 

Sanctuary Lamp: For all the souls in Purgatory 

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. 

SATURDAY (5th) - SOBOTA 
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 
 
MONDAY (7th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Edward Myska - Family 
8:15 AM + Za wszystkich zmarłych z Rodzin  
                Marczyk, Dujanowicz i Marciniak  
 
TUESDAY (8th) - WTOREK 
7:30 AM + All Souls of Purgatory - Ana Vargas  
8:15 AM + Franciszka & Antoni Niemczyk  
   - Niemczyk Family  
       
WEDNESDAY, (9th) - ŚRODA 
7:30 AM + Walter & Mary Skrupskis  
   - Kathy Skrupskis 
8:15 AM + Frederick E. Obst Sr. - Wife  
  
THURSDAY (10th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Matthew Ziobro     
   - Emilia Kiczek & Family 
8:15 AM + Ermelinda Barria - Ana Vargas   
 
FRIDAY (11th - Veterans Day) - PIĄTEK 
7:30 AM + John Cioban - Ana & Charles Bazaral  
8:15 AM + Bogumiła i Władysław Lauwa  
   - Córka z Rodziną 
9:00 AM - Polish Legion American Veterans  
  (Post 91)  
 

SATURDAY (12th) - SOBOTA 
8:00 AM + Bogdan Wawro - Tadeusz Bryda  
 
5:30 PM + Mary Jane Dugan - Louise Migliore 
 
SUNDAY -November (13th)  - NIEDZIELA  
 8:00 AM + Mikołaj, Kazimierz i Michal Redziniak 
    - Siostry 
10:00 AM + Norman Lovas - Żona z Rodziną 
12:00 PM + Zenon Lorenc     
  - Czesława & Tadeusz Lorenc  

Prayer for the Sick 
As You are the One, and we, Your servants, we pray 
Oh God above to heal and support “Name”. Destroy 
any sickness that is, was, and will ever be in his/
her body In Jesus Name. We pray that thereafter, 
You rejuvenate his/her mind, body, and soul, that he/
she may be granted the strength to function in all 
areas of his/her life. “Name” shall stand before You 
oh Lord, and he/she will pray and raise his or her 
voice in thanks to You. Amen. 


