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Third Sunday of Ordinary Time 
Today’s readings show that the early Christians understood how Jesus had fulfil-
led the expectations of ancient Israel. Describing the humble beginning of the pu-
blic ministry of Jesus, today’s Scripture readings teach us that Christ has brought 
us from the darkness of sin into the Light of God (4:16) by calling us to repentan-
ce (4:17) and the acceptance of God’s rule over us.  
 We need to appreciate our call to be Christ’s disciples: Every one of us is called 
by God, both individually and as Church members, to be His disciple. The call is 
both a privilege and responsibility.  
The mission of preaching, teaching and healing which Jesus began in Galilee is 

now the responsibility of the Church and of each individual Christian. Our response to the call begins with 
our reception of Baptism and Confirmation, the Sacraments of Initiation. That response is meant to be stre-
ngthened through the years by the Eucharist and Reconciliation and to be made manifest in Matrimony or 
Holy Orders. We are healed and consoled in the Anointing which also prepares us for death.  
As we respond to Christ’s call, we gain spiritual strength through our personal and family prayers, our Sacra-
mental life and our faithful study of the Bible and the Church’s teachings. 2) We need to proclaim the Good 
News of the Kingdom: When we receive the Sacrament of Confirmation, we are sent forth to proclaim the 
Good News of the Kingdom and to defend the Catholic Faith.  
Each of us Christians has received a unique call to preach the Good News of God’s love, mercy, forgiveness, 
and salvation through our daily life. This call challenges us to rebuild our lives, homes, and communities in 
the justice and peace that Jesus proclaims. As we continue with the celebration of the Holy Mass, let us ask 
the Lord Jesus to give us the strength and perseverance to answer his calling, so that we may faithfully serve 
the Lord, doing His Divine will as best as we can by cooperating with His grace.  

The Annual Appeal will fund essential programs and ministries at the heart of our Catholic mission in our 
four counties – namely to proclaim the gospel, to pass on the faith to future generations, particularly through 
the celebration of the sacraments, and to care for the poor and those on the margins. Now more than ever, 
especially during this health crisis, our ministries and programs need your support.  

Will you prayerfully consider making a gift to the 2023 Annual Appeal? 

IS GOD CALLING ME TO BE ONE OF HIS PRIESTS?  
Thinking Priesthood? Are you being called? 

 

Catholic men interested in exploring life in the priesthood are encouraged to contact the Archdiocese 
of Newark’s Office of Priestly Vocations, which fosters a culture of vocations through prayer,  

recruitment, and accompaniment. To learn more, visit www.newarkpriest.com.  
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Pierwszy połów ludzi 
Zbawcza misja Jezusa musiała się jakoś rozpocząć. Rozpoczęta się tak samo 
zwyczajnie i niepozornie, jak wcześniej dokonało się Jego zwiastowanie, naro-
dzenie i chrzest. Jezus dostosował swoją metodę działania do ludzkich możli-
wości. Świadomie zrezygnował z wszelkich przejawów wszechmocy i bosko-
ści. Wpisał się całkowicie w ówczesną kulturę, zwyczaje, styl życia. A zarazem 
podniósł to wszystko na wyższy, boski poziom, uświęcił różne aspekty czło-
wieczeństwa. W ten sposób zadziałało Jego światło, rozświetlając mroki ludz-

kiego życia, dramatów, niepewności. Sama obecność Jezusa już czyniła świat innym, bezpieczniejszym. Była 
znakiem nadziei. Ale na tym nie był koniec.  
Jezus przyszedł dać nam coś jeszcze bardziej konkretnego: swoje słowo, obietnicę królestwa i wezwanie do 
nawrócenia. To w ten sposób ziszcza się nadzieja, a człowiek rozpoznaje prawdziwą drogę. Chyba za mało 
konkretnie i dosłownie traktujemy naukę Chrystusa. Często pozostawiamy ją w sferze haseł i alegorycznych 
obrazów, podczas gdy w rzeczywistości niesie ona cały szereg niezwykle logicznych, konkretnych i trafnych 
wskazań, do bezpośredniego stosowania w praktyce. Trzeba tylko trochę zrozumienia i zaufania do Słowa Bo-
żego. Jestem przekonany, że pozwoliłoby to rozwiązać nam większość naszych problemów. 
Przykładem takiego zaufania była postawa pierwszych uczniów Jezusa: Szymona, Andrzeja, Jana i Jakuba. Z 
pozostałych Ewangelii wynika, że nie byli to beztroscy młodziankowie, którzy w przypływie hippisowskiej 
fantazji rzucili rodziny i pracę i wybrali się w świat za przygodnie poznanym lekkoduchem. Po pierwsze: znali 
już Jezusa, bo słyszeli uroczyste, wiarygodne świadectwo Jana Chrzciciela. Spędzili z Nim sporo czasu w do-
mu, obserwując Jego codzienne życie i weryfikując w ten sposób Jego nauczanie w praktycznym zastosowa-
niu. Choć trzeba przyznać, że dopiero po kilku latach przebywania z Jezusem, po wielu lekcjach - nieraz bar-
dzo bolesnych, nauczyli się Go rozumieć; dopiero po zmartwychwstaniu w pełni w Niego uwierzyli, a po Ze-
słaniu Ducha Świętego oddali Mu całe swoje życie. Był to zatem długi i trudny proces dojrzewania do tego 
zadania, ale Jezus cierpliwie daje każdemu tyle czasu, ile trzeba. 

23 stycznia Dzień Modlitw o Prawną Ochronę Dzieci Nienarodzonych,  
jest dniem modlitwy o pełne przywrócenie prawnej ochrony prawa do życia i pokuty za naruszenie godności 
osoby ludzkiej popełnione przez aborcję. Ponad 60 milionów aborcji zostało dokonanych od dnia decyzji z 
1973 r. w sprawie Roe przeciwko Wade i Doe przeciwko Bolton. Odzwierciedla to ogrom tego, co papież 
Franciszek określił jako „kulturę odrzucenia”, mamy jednak wielką nadzieję w Opatrzności Bożej.  
Pismo Święte wielokrotnie przypomina nam, abyśmy szukali pomocy Pana, a jako ludzie wierzący ufamy, że 
nasze modlitwy są wysłuchane. Chociaż 24 czerwca 2022 r. decyzja Dobbs v. Jackson Women’s Health Or-
ganization uchyliła decyzję Roe v. Wade, w tej chwili przepisy stanowe i federalne w wielu przypadkach 
nadal są wrogo nastawione do nienarodzonych dzieci, na przykład stanie w Illinois.  

Tak więc wielka modlitwa i działania na rzecz ochrony życia są nadal bardzo potrzebne.  

Doroczny Apel-Prośba Arcybiskupa  
o wsparcie rozpoczynamy  

coroczny Apel Arcybiskupa.  
Poprzez wsparcie Apelu możemy uczynić jeden krok w wypełnianiu naszego wezwania do pomocy biednym, 
a zarazem przyczynić się do wsparcia finansowego wszelkich programów prowadzonych przez Archidiecezję 
Newark: seminaria, organizacje wspierające potrzebujących i wiele innych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, 
zwłaszcza w czasie kryzysu zdrowotnego, nasze posługi i programy potrzebują waszego wsparci. Jednak pro-
simy o rozważenie zaofiarowania większej sumy. Jeżeli każda rodzina wspomoże to dzieło odpowiemy na 
apel-prośbę Księdza Kardynała. Koperty przeznaczone na ten cel znajdują się w Kościele.  



St.	Adalbert	and	Ss.	Peter	&	Paul	Parish	

January	22nd,	2023 Third	Sunday	in	Ordinary	Time		

Weekly Collection 
Weekly Offering  

$ 1,440.00 

Repairs
 

   
$ 1,165.00 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

SATURDAY, January 21st, 2023 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Spowiedz Św.- Confession
* Second Collection: Inner City Scholarship

SUNDAY, January 22nd, 2023 - Niedziela 
The Third Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection:  Inner City Scholarship

SATURDAY, January 28th, 2023 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Spowiedz Św.- Confession
* Beginning of the Annual Appeal 2023

SUNDAY, January 29th, 2023 - Niedziela 
The Fourth Sunday of Ordinary Time 
* Beginning of the Annual Appeal 2023

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

5:30 PM - K. Skrupskis 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM -  J. Bonafide  

Lectors 
5:30 PM -  K. Skrupskis  
8:00 AM - M. Wiernasz 
10:00 AM - L. Spychalski  
12:00 PM -  J. Bonafide  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

5:30 PM - D. Swider 
10:00 AM - T. Kaluzny 
12:00 PM -  R. Dujanowicz 

Lectors 
5:30 PM -  R. Gora  
8:00 AM - Z. Wydra 
10:00 AM - A. Pelesz 
12:00 PM -  I. Szaro 

SPONSOR CERTIFICATE AND LETTER  
OF GOOD STANDING 

 The purpose of a sponsor certificate is for the individual 
(sponsor) to aid the candidate in leading a Christian life in 
 a manner that faithfully fulfills the obligations of Catholic 
faith. To do this, the individual must be living the Catholic 

faith. The certificate is a sworn statement that attest you are ac-
tively attending mass, practice the catholic faith,  
and have received Baptism, First Communion  

and Confirmation. Therefore, if you are not a registered  
parishioner of this parish, you will not be able to be  

a sponsor. If you wish to become a parishioner, then you must 
register and wait a three-month period before we give you the 

certificate. Completing the Sacraments in this parish  
does not qualify you to receive a sponsor certificate.  

*************  
UPDATE YOUR CONTACT INFORMATION  

Call the rectory to update your contact information such as ad-
dress, apt/fl., phone and email to prevent mailing errors or not 

receiving your envelopes. Thank you.  

Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children
January 23, 2023

A great prayer for life is urgently needed, a prayer which will
rise up throughout the world. Through special initiatives and in

daily prayer, may an impassioned plea rise to God,
the Creator and lover of life, from every Christian community,

from every group and association, from every family  
and from the heart of every believer.  

Pope Saint John Paul II  in Evangelium vitae 
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St. Adalbert Church 
Week of January 22nd, 2023  

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of January 22nd, 2023 

 Sunday - January 22nd, 2023 
 9:30 AM + George Wycosky 
 
Sunday - January 29th, 2023 
 9:30 AM + Lee Grynis - Krenek Family 

Memorials 
Week of January 22nd, 2023 

Hosts: W intencji Bogu wiadomej 
 
Wine: For the Parish and all Parishioners 
 
Altar Candles:  
 
Sanctuary Lamp:  

We remember  
our ailing  

parishioners in  
our daily prayers,  

including those  
at home,  

in hospitals  
and nursing homes: 

  

Helen Sunday, Heronima Gałczynska,  
Stanislaw Pekosz, Cecylia Zajac, 
John Kasprzyk, Charlotte Drozd,  

Anne Baronas, Edward & Louis Cook,  
Richard Mack, Ruta Didzbalis, ….. 

 

 Lord, keep them in Your loving care.   
Boże obdarz ich łaską zdrowia. 

SATURDAY (21st) - SOBOTA 
5:30 PM + Zofia Zabkiewicz (3rd Anniversary) 
   - Klimek Family 
 
SUNDAY - January 22nd, 2023 NIEDZIELA 
8:00 AM + Mieczysław Zdrojewski - Rodzina 
10:00 AM + Jakub Dudek - Stefania Koziol 
12:00 PM + Helen, Anthony and Tony               
 Klucinikas - McCaffrey and Myers Family 
 
MONDAY (23rd) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Joey, Joseph, Michael Medway 
       - Wife & Mom,  Bernadette & Ziobro Famiy 
8:15 AM + Eugenia Wieszczek 
    - Grandchildren  
 
TUESDAY (24th) - WTOREK 
7:30 AM + Gregory Galczynski - Barlik Family 
8:15 AM - O potrzebne łaski i Boże    
  błogosławieństwo dla Aldony 
 
WEDNESDAY (25th) - ŚRODA 
7:30 AM + Sister Marita Dargis, OSF  
  - Gloria Sison 
8:15 AM + Ala Zamorska - Stasia Wilusz  
 
THURSDAY (26th) - CZWARTEK  
7:30 AM + Matthew Ziobro (1st Anniversary) 
  - Wife Emily & Family 
8:15 AM  
 
FRIDAY (27th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Fr. Bruno Wielgus - Ana Vargas 
8:15 AM + Jadwiga Czajka - Children  
 
SATURDAY (28th) - SOBOTA 
8:00 AM - Birthday blessings for Andres          
  Vargas  - Mom 
 
5:30 PM + Walter & Josephine Stec   
  - Sonny & Donna  
 
SUNDAY - January 29th, 2023 NIEDZIELA 
8:00 AM +  Jan i Stanisława Tomczyk  
  - Córka z Rodziną 
10:00 AM + Andrzej & Maria Dziedzic  
   - Rodzina  
12:00 PM + Edward Blizniak   
  - Władysław i Danuta Krupa 

Nowi Parafianie/Zmiana Adresu Osoby, które przybyły do 
naszej parafii i zamierzają pozostać na dłużej, prosimy  

o oficjalne zapisanie się do Parafii w kancelarii parafialnej. 
Jest to potrzebne między innymi do otrzymania zaświad-
czenia o możności bycia chrzestnym lub świadkiem do 
bierzmowania. Prosimy Parafian, którzy zmienili adres  

lub przeprowadzają się do innej parafii, o zgłoszenie tego 
faktu do kancelarii parafialnej. Potrzebne jest to do  
dokładniejszego prowadzenia kartoteki parafialnej. 


