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The Beatitudes: What We Really Are 
 

The first misunderstanding, I think, of the Beatitudes, is to think of them as so-
mehow like the Ten Commandments in the Old Testament: and now we have the 
Beatitudes in the New Testament, these are kind of a set of eight rules that we all 
should follow and, if we follow them, we go to heaven, and like we do with the 
Old Testament (the poor Old Testament), and if we don’t follow them, we’ll pro-
bably go someplace else. 
This is a mistake. When Jesus opens his mouth to preach the Beatitudes, he’s not 
setting out any rules or regulations. He’s telling us, and this is the surprise, this is 

what we really are. This is what we already are. This is not the way we should become. This is the way we 
should be happy to understand our grandeur, the greatness of God’s love, all of these things. 
And so it is that Jesus, when he goes up the mountain, which is a very Mosaic walk up the mountain: you re-
member Moses went up Mount Sinai and came down with the law. Jesus goes up the mountain and he will 
come down with a law, but it’s not a law, with a way to live, basically, and it will radically change the whole 
world over time.  
What Jesus tells us in the Beatitudes is why he and the Father love us. These are the reasons why they love us. 
And they love us because of these, much more of course, but these eight simple, put in a nice form to recogni-
se that what he’s giving us is the way of living that we were created for. Jesus isn’t calling us to these Beatitu-
des. He says you already have them. They’re part of you. 

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.  
You may have recently received a letter from the Archdiocese of Newark regarding the 2023 Annual Appeal, 

which will begin in our parish on the weekend of  January 28/29.  
Our parish goal this year is $12,880.00.  Please consider making a pledge of whatever you can for this 

appeal. Your generosity is greatly appreciated!  

The Feast of the Presentation of the Lord  
According to Jewish law, the firstborn male child belonged to God, and the parents had 
to “buy him back” on the 40th day after his birth, by offering a sacrifice of “a pair of turt-
ledoves, or two young pigeons” (Luke 2:24) in the temple — thus the “presentation” of 
the child. On that same day, the mother would be ritually purified — thus the 
“purification.” Simeon predicts that this Light will be “for revelation to the Gentiles, and 
glory for Israel.”  
The Letter to the Hebrews does not allow us to forget the death Jesus suffered in order to 
dispel the darkness with his Light. We rejoice in this as well, since we can rely on Christ 
to help us when our time comes to be tested and refined by the heat that emanates from 
the Light of the World. 
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Doroczny Apel - Prośba Arcybiskupa. 
Dzisiaj 29 stycznia rozpoczynamy  

coroczny Apel Arcybiskupa. 
 Poprzez wsparcie Apelu możemy uczynić jeden krok w wypełnianiu naszego wezwania do pomocy bied-

nym, a zarazem przyczynić się do wsparcia finansowego wszelkich programów prowadzonych przez Archi-
diecezję Newark: seminaria, organizacje wspierające potrzebujących i wiele innych. Teraz bardziej niż kie-

dykolwiek, zwłaszcza w czasie kryzysu zdrowotnego, nasze posługi i programy potrzebują waszego wsparci. 
Jednak prosimy o rozważenie zaofiarowania większej sumy.  

W ten weekend 28/29 stycznia nasza parafia rozpocznie zbiórkę funduszy na „Doroczny Apel Arcybiskupa”.  
W tym 2023 roku, Ks. Kardynał Joseph Tobin, prosi nas abyśmy zebrali sumę $12,880.00.  
Ulotki i dodatkowe koperty przeznaczone na ten cel znajdują się w Kościele.  

Święto Ofiarowania Pańskiego 
 To święto Ofiarowania jest także zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej. W tym 
dniu Kościół pomny, że Pan Jezus jest Światłością świata, poświęca woskowe świece. 
Świece woskowe są one symbolem człowieczeństwa Syna Bożego, a także symbolem 

wiary, nadziei i miłości, z jakimi chrześcijanin powinien podążać za Chrystusem.  
Świece te nazywane są gromnicami i od nich też pochodzi potoczna nazwa święta  

– Matki Boskiej Gromnicznej.  
Z kolei nazwa świecy związana jest z przypisywaną jej mocą odwracania gromów.  

Powszechne przekonanie o mocy ochronnej gromnicy związane było z wiarą w patronat i 
opiekę Matki Bożej jako pośredniczki między ludźmi a Bogiem, zdolnej do wyjednywa-
nia łask. Aby sobie zapewnić stałą opiekę Najświętszej Marii Panny, gromnicę umiesz-

czano w domach jako znak, że dom jest pod jej opieką. 

Ścieżka błogosławieństw 
Trudno byłoby znaleźć tekst bardziej „niedzisiejszy" i bardziej od-
legły od tego, co lansuje współczesna kultura, media, reklamy i co 
dyktują nam nasze ludzkie odczucia. W mediach, w manifestach 
partyjnych, w codziennym życiu, duch błogosławieństw jest w za-
sadzie nieobecny. Bądźmy szczerzy: w naszych rozmowach mało 
kto miałby odwagę powołać się czy przytoczyć Chrystusowe słowa 
błogosławieństw jako swoje własne. Nawet księża wolą ograniczyć 
ich stosowanie jedynie do kazań i katechezy, natomiast w prywat-

nych wypowiedziach i rozmowach przy stole, unikają sformułowań i zasad z Kazania na górze. 
Czyżbyśmy zatem nie byli przekonani do słów Chrystusa? Czyżbyśmy tak dalece ulegli wpływom i zasadom 
tego świata, że nawet samo powoływanie się czy przyznawanie do nauki Chrystusa budzi w nas obawę przed 
śmiesznością? A może po prostu nie rozumiemy, co te słowa oznaczają, co z nich wynika i jak je wyrazić 
współczesnym językiem? Może uznajemy je jedynie za pobożne hasła: równie piękne i romantyczne, co nie-
realistyczne? Może należałoby przełożyć je na język konkretu, praktycznych zasad i wskazówek, do stosowa-
nia w różnych sytuacjach życia? Wtedy okazałoby się, jak wielka mądrość się w nich kryje i jak trafne są to 
drogowskazy. 
To prawda, że droga błogosławieństw jest bardzo wąska i wiedzie stromo pod górę. Ale jest to droga ku wol-
ności, droga, która daje pełne poczucie bezpieczeństwa, że na niej nie zginiemy, nie zmarnujemy życia, nie 
zbłądzimy w ślepy zaułek złudzeń. Drogowskazy są bowiem wyraźne i jednoznaczne: duch ubóstwa, pokora, 
sprawiedliwość, poświęcenie, czystość, służba, pokój, przebaczenie, to wartości, które na dłuższą metę przy-
noszą same dobre owoce. Błogosławieństwa to najgłębszy wyraz i ideał prawdy o człowieku i ludzkim życiu: 
bez upiększeń, bez złudzeń i kłamliwych obietnic. Chrystus pokazuje nam, jacy naprawdę jesteśmy, a raczej 
jacy powinniśmy być, by nasze życie rozgrywało się w prawdzie.  
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Weekly Collection 
Weekly Offering:  

$2,116.00  
Fuel: $219.00 

Inner City Scholarship:  
$100.00 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
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 
 
SATURDAY, February 4th, 2023 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Spowiedz Św.- Confession 
* Second Collection: Energy 
   
SUNDAY, February 5th, 2023 - Niedziela 
The Fifth Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection: Energy 

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 

Candle blessing on the occasion of the Presentation  
of the Lord (Candlemass).  

During each Mass next weekend , February 4th and 5th,  
a priest will bless the candles bought  

or brought from home. 
 

Poświęcenie świec z okazji Święta Ofiarowania  
Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), odbędzie się  
podczas każdej Mszy Świętej w następny weekend  

4 i 5 lutego, 2023. 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

5:30 PM - D. Swider 
10:00 AM - D. Dorebek 
12:00 PM -  J. Bonafide 
  Lectors 
5:30 PM -  D. Swider 
8:00 AM - J. Oszajca 
10:00 AM - J. Borsukiewicz 
12:00 PM -  A. & M. Czarnota  

Blessings of Throats  

On the occasion of the Feast of Saint Blaise, Bishop and 
Martyr, next weekend, February 4th and 5th, after each 

Mass will take place the blessing of throats.  
 

Błogosławieństwo przez wstawiennictwo Św. Błażeja,  
Biskupa i Męczennika o połączone z prośbą o zachowanie  

od chorób gardła i języka.  
Po każdej Mszy Świętej w następny weekend czyli 4 i 5  

lutego, odbędzie się błogosławieństwo gardeł.  
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St. Adalbert Church 
Week of January 29th, 2023  

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of January 29th, 2023 

Sunday - January 29th, 2023 
 9:30 AM + Lee Grynis - Krenek Family 
 
Sunday - February 5th, 2023 
 9:30 AM + Dolores & Martin E. Leonard  

Memorials 
Week of January 29th, 2023 

Hosts: In Loving Memory of Rich Niertka  
  - Lesniak Family 
Wine:  
 
Altar Candles: For good & holy vocations 
 
Sanctuary Lamp: For the Sick Parishioners 

We remember  
our ailing  

parishioners in  
our daily prayers,  

including those  
at home,  

in hospitals  
and nursing homes: 

  

Stanislaw Pekosz, Helen Sunday,  
Heronima Gałczynska, 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 (28th) - SOBOTA 
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 
 
MONDAY (30th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman       
8:15 AM + Gregory Galczynski - Barlik Family 
 
TUESDAY (31st) - WTOREK 
7:30 AM - Blessings for Luis Andres Vargas  
   - Ana Vargas 
8:15 AM - O potrzebne łaski i Boże  
  błogosławieństwo dla Aldony 
 
WEDNESDAY - February (1st) - ŚRODA 
7:30 AM + Helen Kozlowski  
8:15 AM - W intencji Stanisłąwa Pekosz 
   - Cathrine Pekosz 
 
THURSDAY (2nd) - CZWARTEK  
7:30 AM + Matthew Ziobro    
  - Mr. & Mrs. Kondracki 
8:15 AM + Maria Dujanowicz - Syn z Rodziną 
 
FIRST FRIDAY (3rd) - Pierwszy PIĄTEK 
7:30 AM - Blessings and Good Health for Olga 
  Olavarria - Duaghter  
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski 
7:00 PM + Barbara Pabian (10th anniversary)  
   - Family 
 

SATURDAY (4th) - SOBOTA 
8:00 AM - O pomoc duchową dla Lucyny 
 
5:30 PM + Arleen Golda - Diane Bodzioch 
    
SUNDAY - February 5th, 2023 NIEDZIELA 
8:00 AM +  Eugenia i Władysław Staszak  
  - Rodzina  
10:00 AM + Czesława i Wojciech Zajac  
   - Son & Family 
12:00 PM + Eugenia Wieszczek  
  - Mary & Michael Macierowski  

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. 


