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THE NEW WORLD 
In the gospel, Jesus was nearing his final days and was preparing his 
disciples for his departure. The setting of the gospel was the temple in 
Jerusalem, the pride of the common Jew. Jesus had earlier on placed 
value on the widows mite, rating it above the rich contributions of the 
wealthy into the temple treasury. It was as though he was trying to 
open their eyes to true values. Now he observed the vain admiration of 
some over the ornamentation in the temple, and he spoke to them, “All 
that you see here, the day shall come when there will not be a stone left 
on the other, which will not be thrown down”. 
This statement by Jesus has been understood to have an immediate ful-
filment in the destruction of the second temple in Jerusalem by Titus 

around 70AD. There is wider interpretation that sees the words of Jesus to imply the final end awaiting all 
things. Surely, the glamours of the earth will wear out. At that time only eternal things will stand the test of 
time. Emphasis should not be placed on that which does not last but on the things that are eternal. The beauty 
of the human flesh and all the treasures of the world will not last, but the beauty of the soul and the treasures of 
heaven will subsist. 
However, many Christians in our time are easily excited. They go hysterical at the slightest hint of end time 
and inspire unnecessary fears among others. Fear is not an instrument in. God’s work. He lovingly draws all to 
himself, and certainly not by fear. The words of Jesus encourages the believer to be focused, not to be carried 
away by deceptive teachings. The disciples asked when the time will be, but Jesus rather answered when it will 
not be! He said, these things will happen but it will not immediately be the end. He also says, “see that you are 
not deceived, for many will say ‘I am he’ and ‘the time has come’. Do not follow them!” The imperative is cle-
ar. Many false teachers these days are fermenting fears in order to attract members, and against the teachings 
of Jesus many are following them. A lot of people are generating visions of hell fire and how many people are 
pouring into the fire, they tell tales of the angels lifting the trumpets and all, Jesus says “do not be afraid!”  Fo-
cus on being a good Christian. The challenges will be plenty but his grace will abound. 
As we all journey amidst the difficulties of the present time, there is great need for perseverance. The challen-
ges and tribulations will be great but the grace of God aids us to persevere till the end, that we may not know 
damnation, but experience the glory of the rising Sun of Justice, through Christ our Lord. 

Why do we pray for the dead? 
Praying for the dead might not make sense to nonbelievers but for Catholics it is 
part and parcel of the faith tradition, rooted in Old Testament readings and 
supported by the Catechism and the Church’s funeral liturgy. 
“Our faith teaches us to pray for the dead,” said Bishop Edward K. Braxton of 
Belleville, Ill., in a 2015 All Saints’ Day reflection, stressing that although peo-
ple hope that those who die are with God and the angels and saints, it is not ne-
cessarily a guarantee. 
“Scripture teaches that all of the dead shall be raised. However, only the just are 

destined for the kingdom of God.” According to the Catholic Encyclopedia, the clearest Bible reference about 
prayers for the dead is from the Second Book of Maccabees. When soldiers were preparing the bodies of their 
slain comrades for burial they discovered they were wearing amulets taken from a pagan temple which viola-
ted the law of Deuteronomy so they prayed that God would forgive the sin these men had committed. 
The New Testament echoes this notion in the second letter of Timothy when Paul prays saying: “May the 
Lord grant him to find mercy from the Lord on that day.” 
The Catechism of the Catholic Church also has something to say about prayers for the dead, stating: “All who 
die in God’s grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation; 
but after death they undergo purification, so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven”. 
The Roman catacombs where early Christians were buried also were places of prayer. 
Today, prayers for the dead begin at the moment of death, often when family members are gathered around 
the bedside of the person who has died. 
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Powtórne przyjście Chrystusa na  czasów. 

Pod koniec roku liturgicznego mnożą się w czytaniach mszalnych pou-
czenia o rzeczach ostatecznych, co jest zrozumiałe: rok obrazuje życie i 
dzieje zbawienia. 
Urywek z Księgi Malachiasza, odsłania kontrastowe cechy dnia Pań-
skiego, a ściślej — sądu, który w nim nadchodzi. Może dla proroka nie 
jest to jeszcze sąd dosłownie ostateczny, lecz z pewnością związany z 
przyjściem upragnionego Mesjasza. Wyrok tego sądu będzie krańcowo 

różny w zależności od stanu moralnego tych, którzy tego dnia doczekają.  
Łukaszowa wersja mowy o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata nieco różni się od pozostałych Synoptyków. 
W przestrogach przed zwodzicielami pojawia się ich hasło: nadszedł czas oraz po cytacie z Daniela uściśle-
nie: nie zaraz. Prześladowanie uczniów wyprzedzi w czasie znaki kosmiczne, czyli potrwa aż do paruzji, 
a będzie to sposobność do składania świadectwa. W tym celu Pan zapewnia im wymowę i mądrość nie do 
odparcia. Paradoks słów: niektórych z was o śmierć przyprawią w zestawieniu z: włos z głowy wam nie zgi-
nie dawniej wyjaśniano, że niczym jest utrata życia doczesnego wobec zyskania nieba, teraz częściej tłuma-
czy się różnicą źródeł tradycji ustnej. Wytrwałość potrzebna do ocalenia wskazuje na długi „czas Kościo-
ła” (H. Schlier) do paruzji.  
Myśl zasadnicza pedagogii eschatologicznej Jezusa, jaka ma być nasza postawa w obliczu nieuniknionego 
sądu ostatecznego, da się tak ująć na podstawie wszystkich trzech czytań: mamy się poważnie liczyć z dwo-
ma obliczami tego sądu, tęskniąc za obliczem radosnym i przygotowując je zwolna już tutaj. Ta bowiem da-
leka z pozoru przyszłość wpisuje się w sposób równie nieunikniony w naszą doczesną teraźniejszość, 
w nasze obowiązki. Dwa z nich zostały dziś uwydatnione. Jako pierwszy został wyeksponowany powszech-
ny obowiązek pracy. Poważne bowiem liczenie się z sądem wyklucza z góry wszelką panikę i wnioski jed-
nostronne lekceważące doczesność z jej obowiązkami życia społecznego. Drugi obowiązek wynika stąd, że 
dla uczniów Pana cała doczesność aż do końca będzie naznaczona również prześladowaniami. A te przedsta-
wiają dla nich walor świadectwa wymownego dzięki poparciu daru mądrości od Pana. Ostateczne ocalenie 
jest w wytrwałości.  

Modlitwa za zmarłych 
Wielu ludzi właśnie modlitwą reaguje na wiadomość, że ktoś zakończył ziemski żywot. Czy zmarli naprawdę 
potrzebują modlitwy żywych? 
Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów biblijnych uzasadniających sens i potrzebę modlitwy za 
tych, którzy już odeszli z doczesności, jest ten odwołujący się do Starego Testamentu, do Drugiej Księgi 
Machabejskiej. To z niej (z zakończenia dwunastego rozdziału) wywodzi się często przytaczany cytat, zgod-
nie z którym modlić się za zmarłych to „myśl święta i pobożna”.  
Opowieść o mężnym Judzie, który przeprowadził składkę wśród swoich żołnierzy i posłał do Jerozolimy, 
aby złożono ofiarę za tych, którzy zginęli, zawiera również uzasadnienie. „Bardzo pięknie i szlachetnie 
uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwych-
wstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym” – wyłożył jasno i zrozumiale 
autor starotestamentalnej księgi.  
Do Drugiej Księgi Machabejskiej odsyła Katechizm Kościoła Katolickiego, przypominając, że Kościół „od 
początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po 
oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga”. Kościół w trosce o zmarłych zaleca nie tylko 
modlitwę, ale także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne podejmowane w ich intencji.  
Żyjący na przełomie czwartego i piątego stulecia św. Jan Chryzostom zachęcał: „Nieśmy im pomoc i pamię-
tajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że 
nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i 
ofiarujmy za nich nasze modlitwy”.  
Jesteśmy w Chrystusie jednym ciałem, dlatego żyjemy w jednej wspólnocie obejmującej niebo i ziemię. 
„Kościół jest wspólnotą większą niż myślimy. Należą do niego żywi i zmarli, bez względu na to, czy znajdu-
ją się w czyśćcu czy przebywają w chwale Bożej; znani i nieznani; wielcy święci i niepozorni ludzie” – wy-
jaśnia młodzieżowy katechizm, dodając, że „możemy nawzajem się wspierać ponad śmiercią”.  
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Weekly Collection 
Sunday Collection: 

$2,202.00 

All Saints: $877.00 
 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
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  
 
Saturday, November 19th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* Second Collection: Maintenance  
 
Sunday, November 20th, 2022 - Niedziela 

Our Lord Jesus Christ the King 
Niedziela Chrystusa Króla 

* The last Sunday of the Liturgical Year  
* Second Collection: Maintenance 

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.  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

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 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  D. Swider 
10:00 AM - T. Kaluzny 
12:00 PM -  R. Dujanowicz 
  Lectors 
  5:30 PM -  D. Swider  
  8:00 AM -  Z. Wydra 
10:00 AM -  J. Opechowski  
12:00 PM -  J. Bonafide 
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St. Adalbert Church 
Week of November 13th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of November 13th, 2022 

Sunday - November 13th, 2022 
 9:30 AM + Bertha & Raymond Battman 
 
Sunday - November 20th, 2022 
 9:30 AM + Vincent M. Murzinski  

Memorials 
Week of November 13th, 2022 

Hosts: W intencji wszystkich zmarłych poleconych 
  w naszej Nowennie za zmarłych 

Wine:  For the souls in Purgatory 
 

Altar Candles: For the sick parishoners 

Sanctuary Lamp:  

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

 
 Helen Sunday,Heronima Gałczynska, 

Stanislaw Pekosz, John Kasprzyk, Charlotte Drozd,  
John Zarzecki, Anne Baronas, Edward & Louis 

Cook, Robert Cook, Richard Mack, 
 Ruta Didzbalis,….. 

 
 Lord, keep them in Your loving care.   

Boże obdarz ich łaską zdrowia. 
*** 

Let us pray for the repose of soul of  
Adele Dudek. 

 

Eternal rest grand unto her, o Lord. 
 

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

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.  

SATURDAY (12th) - SOBOTA 
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  
 
MONDAY (14th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM +  All Souls Day Mass 
8:15 AM +  Stanisław Maciejak  
  (25 rocznica śmierci) - Żona  
 
TUESDAY  (15th) - WTOREK 
7:30 AM + Mary Anna Chickey - Family 
8:15 AM + Eugenia Wieszczek - Wanda Talarek  
      
WEDNESDAY (16th) - ŚRODA 
7:30 AM +  Martin Leonard - Anita Gutierrez  
8:15 AM - O zdrowie, Bozę błogostawienstwo i 
opiekę Matki Najświętszej dla Rodziny Maciejak  
   - Siostra   
  
THURSDAY (17th) - CZWARTEK 
7:30 AM + Thomas & Eva Klimek  
  - Betty and Frank Saluccio 
8:15 AM + Albert & Linda Niziolek - Arleen Golda 
 
FIRST FRIDAY (18th) - PIERWSZY PIĄTEK 
7:30 AM + All Souls Day Mass  
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski  
  
SATURDAY (19th) - SOBOTA 
8:00 AM - Blessings for Leslie & Jamey Brenner  
   - Ana Vargas  
 
5:30 PM + John Cioban - Jojo  
 
SUNDAY - November (20th)  - NIEDZIELA  
 8:00 AM + Władysława,  Marian Skorupa  
   - Syn z Rodziną 
10:00 AM + Za zmarłych z Rodziny Koszelnik i  
      Mroczka  - Dzieci i wnuki 
12:00 PM +  Charles Krenek - Krenek Family 


