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“JESUS, REMEMBER ME WHEN  
YOU COME INTO YOUR KINGDOM.”  

On the last day of the liturgical year, it is only fitting that the Church ends the 
year with the celebration of Christ, King of the Universe. The strategic place-
ment of this celebration is a pointer, and not randomly, to the place of Christ 
as The Alpha and The Omega, the Beginning and the End! 
The Solemnity of Christ the King, which was initiated by Pope Pius XI in 
1925, was a reaction to the unbridled secularism that took over the World at 

the wake of the 20th Century and was meant to show the Sovereignty of Christ over all creation. 
The gospel reading of today presents the paradox of Christ’s kingship. The characters in the gospel question 
Christ’s kingship, and not surprisingly! Hanging on the cross, he was anything but a king; clad in a strip of rag 
rather, than a royal garb, surrounded by men who derided him rather than praise singers. The rulers sneered at 
him, the soldiers jeered at him, even the sign above his head “this is the king of the Jews” was designed as a 
mockery! Hence, all these were below the messianic expectations for a common Jew. They thought the Mes-
siah would overrun the Roman empire and bring glory to Israel, but instead they saw one who could not save 
even himself from the soldiers. 
Even though they saw the signs and wonders he did, they wanted more, a Warlord! And to show that all he 
did was not enough for the Messiah, their message to him was clear, “he saved others, let him save himself if 
he is the Chosen One, the Christ of God”. 
Even one the criminals he shared their cross was disappointed in him, “are you not the Christ? Save yourself 
and us!” Christ did not respond to these words of degradation. He only responded to the one who was ready 
for his kingdom, “amen, I say to you, today you will be with me in paradise”. 

Thanksgiving is a time to come together  
and celebrate with family and friends.  

As Catholics, we are called to participate  
in this holiday also by prayer.  

Thank God for His blessings on our lives,  
and ask Him to help us appreciate  

all the good He has done for us.  
May He join us in giving thanks on this special day!  

*** 
Dear God, we thank you for every heartbeat, every blink of our eyes, 

and every breath in our lungs. Thank You for the life You have bestowed upon us. We don’t want to squan-
der a single minute, so please assist us in managing our time effectively. In the name of Jesus, Amen.  

*** 
Lord, teach me to give you thanks and praise in all of my daily life situations. Teach me to be joyful all the 
time, to pray all the time, and to give thanks in all circumstances.  
They are Your will for my life, and I embrace them (1 Thessalonians 5:16-18).  

*** 
Thank You, Heavenly Father, for all of Your goodness. I am overwhelmed this 

Thanksgiving season as I reflect on everything You have done for me.  
I thank You most of all for sending Your only Son to die for me.  

Thank You for rising Him from the grave and allowing Him to join You in heaven. 
Thank You for the gift of Your Holy Spirit, which allows me to sense Your presence. 

May I have a constant desire to spend time with You. In the name of Jesus,  
Amen.  
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Niedziela Chrystusa Króla 
Jezus Chrystus jest Królem wszystkich. Jest królem chrześcijan, ży-
dów, muzułmanów, hindusów, buddystów oraz wyznawców wszyst-
kich religii świata. Jezus jest Królem wierzących, niewierzących, 
ateistów i apostatów. Jezus jest Królem ludzi prostych, którzy co 
dnia Jemu się zawierzają. Jest też Królem wielkich tego świata, tak-
że tych, którym wydaje się, że – przez swoje wielkie majątki, posia-
daną wiedzę, wpływy oraz wizję globalną – są panami świata. Jezus 
jest Królem tych, którzy uznają Jego królowanie oraz tych, którzy 

nie wierzą w nie. Jezus Chrystus jest Królem wszystkiego. Jest Królem ludzi, natury ożywionej i nieożywio-
nej. Chrystus jest Panem Ziemi, Układu Słonecznego, naszej galaktyki oraz całego wszechświata.  
Dzisiejsza uroczystość przypomina o kosmicznym panowaniu Jezusa. Słowo Boże jest źródłem takiej właśnie 
wiary. A wiara ta zapisana jest w mszalnym Credo, w tzw. Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim. 
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa przyniosły wszystkim ludziom dar wiecznego szczęścia w królestwie nie-
bieskim. Jednak wejdą do niego ci, którzy – jak skruszony łotr – otworzą się na ten zbawczy dar. Jezus odku-
pił wszystkich, ale owocowanie dzieła odkupienia zależy od woli i serca człowieka, od tego, czy człowiek bę-
dzie chciał przyjąć Boży dar zbawienia.  
Dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa na drzewie krzyża dotyka nie tylko samego człowieka, ale wręcz 
całego wszechświata. Chrystologiczny hymn z Listu do Kolosan kończy się takimi słowami: 
„Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać 
wszystko z sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy ‘pokój przez krew Jego krzyża”. 
Wejście do raju nie odbędzie się automatyczne. Jezus dokona sądu, w którym zostanie uwzględnione nasta-
wienie serca każdego człowieka: czy pragnie ono zbawienia przyniesionego przez Jezusa. 
W dzisiejszą uroczystość módlmy się za nas, uznających Jezusa jako Króla i Pana Wszechświata, abyśmy po-
kornie trwali w tej wierze, a poprzez słowa i czyny z wiary wypływające, przybliżali się do królestwa Jezusa. 
Módlmy się także o to, byśmy nie utracili wiary w Jezusa i Jego królestwo oraz byśmy jej nie osłabiali naszy-
mi grzechami.  

Czwartek 24 listopada, 2022 - Święto Dziękczynienia. 
Święto Dziękczynienia (Thanksgiving Day) obchodzone jest na  

pamiątkę pierwszego dziękczynienia założycieli angielskiej kolonii 
w Plymouth, którzy przybyli do Nowej Anglii na statku Mayflower  

21 listopada, 1620 r,  jako grupa 102 purytan z Anglii.  
Dziś Święto Dziękczynienia sprowadza się głównie do tradycyjnego, 

uroczystego obiadu w gronie rodziny i przyjaciół.  
To także czas dziękowania sobie nawzajem za życzliwość i dobroć 

oraz Bogu za opiekę i pomyślność.  
 

*** 
Dziękuję Ci Boże, za wszystkie łaski, którymi mnie nieustannie obsypujesz,  
które mi świecą jak słońca blaski,  a przez nie drogę pewną mi pokazujesz. 

Dzięki Ci Boże, żeś mnie stworzył, Żeś mnie powołał do bytu z nicości 
i swe Boskie piętna w nią włożył, a czynisz to jedynie z miłości.  

Dzięki Ci Boże, za chrzest święty, który mnie wszczepił w rodzinę Bożą.  
Jest to dar łaski wielki i niepojęty, który nam dusze przeobraża.  

 
Dzięki o Panie, składamy dzięki. 

Za to, ze dałeś nam siebie.  
Dzięki o Panie składamy dzięki…. 
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Weekly Collection 
Sunday Collection: 

$ 1,300.00 
Fuel $ 1,281.00 

 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
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  
 
THURSDAY, November 24th, 2022 - CZWARTEK 

THANKSGIVING DAY  
* 10:00 AM - THANKSGIVING DAY MASS  
* Parish Office closed - Biuro parafialne zamknięte 
 
FRIDAY, November 25th, 2022 - PIĄTEK 
* Parish Office closed - Biuro parafialne zamknięte 
 
SATURDAY, November 26th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* Second Collection:  Fuel & Energy 
 
SUNDAY, November 27th, 2022 - Niedziela 

First Sunday of Advent - ADWENT 
* The beginning of the New Liturgical Year 
* Second Collection: Fuel & Energy  

“O, heavenly Father:  
We thank thee for food and remember the hungry.  
We thank thee for health and remember the sick.  

We thank thee for friends and remember the friendless. 
We thank thee for freedom and remember the enslaved. 

May these remembrances stir us to service,  
that thy gifts to us may be used for others.  

Amen.”  

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 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  J. Bonafide   
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - K. Skrupskis 
  Lectors 
  5:30 PM -  R. Gora  
  8:00 AM -  J. Oszajca  
10:00 AM -  L. Spychalski  
12:00 PM -  A. Fojtik 
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St. Adalbert Church 
Week of November 20th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of November 20th, 2022 

Sunday - November 20th, 2022 
 9:30 AM + Vincent M. Murzinski  
 
Sunday - November 27th, 2022 
 9:30 AM + Vytautas Masiliunas  

Memorials 
Week of November 20th, 2022 

Hosts: Gratitude and Thanks to God for  
  His blessings and Graces  

Wine: Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski. 

Altar Candles: O łaski zdrowia dla chorych  
  Parafian i Przyjaciół 

Sanctuary Lamp: Za zmarłych poleconych  
   w naszej nowennie 

We remember our ailing  
parishioners in  

our daily prayers,  
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, Richard Mack,  
Michael Macierowski, Ruta Didzbalis, 

….. 
 Lord, keep them in Your loving care.   

Boże obdarz ich łaską zdrowia. 

SATURDAY (19th) - SOBOTA 
5:30 PM + John Cioban - Jojo  
 
SUNDAY - November (20th)  - NIEDZIELA  
 8:00 AM + Władysława i Marian Skorupa  
   - Syn z Rodziną 
10:00 AM + Jadwiga Słocińska (10 rocznica)  
    - Rodzina 
12:00 PM +  Charles Krenek - Krenek Family 
12:00 PM + Za zmarłych z Rodziny Koszelnik  
  i Mroczka  - Dzieci i wnuki 
 
MONDAY (21st) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Helen Kozlowski 
8:15 AM + Stanisław Kiczek - Mama i Bracia 
 
TUESDAY  (22nd) - WTOREK 
7:30 AM + All Souls Day Mass 
8:15 AM + JT Brooks - Mom     
   
WEDNESDAY (23rd) - ŚRODA 
7:30 AM + Matthew Ziobro - Wieszczek Family 
8:15 AM + Stella, Michael and Marie Woloszyn 
  - Arleen Golda 
    
THURSDAY (24th) - CZWARTEK 
 THANKSGIVING DAY!! 
10:00  AM - Birthday Blessings for Jamey Brenner  
   - Ana Vargas  
10:00 AM + Olimpia i Taddeusz Pleskacz  
   - Jolanta Legocki 
 
FRIDAY (25th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Ester Ovies - Ana Vargas 
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski  
  
SATURDAY (26th) - SOBOTA 
8:00 AM + Vincent Wisocki Jr. - Arleen Golda 
 
5:30 PM + Mary Klimek (11 rocznica) 
    - Rodzina Barlik  
 
SUNDAY - November (27th)  - NIEDZIELA 

Advent - Adwent 
 8:00 AM + Ramon Olavarria - Ana Vargas  
10:00 AM + Jadwiga i Zbigniew Piotrowicz  
   - Syn z Rodziną 
12:00 PM +  Fr. Ed Spiech - Carol & Rick Krenek 

Heavenly Lord, we need Your divine intervention  
in our lives. We need You to empower our bodies 
with Your holy presence, and Your arms envelop 
our minds to soothe this pain. We shall not buckle 
under the strain and when it’s a new day, our hea-
led body will be a representation of Your power. 
Thank You, Your holiness for such attention to our 
lives, and In Christ’s name, Amen. 


