
      Feast of Mary Mother of God: New Year - January 1, 2017 

 

Word from Pastor:  Live wisely each day throughout the Year 2017. God bless! 
 

“Get wisdom; get insight; do not forget, nor turn away from the words of my mouth.  Do not forsake her, 

and she will keep you; love her, and she will guard you.”  (Proverbs 4:5-6) 

  
 “Let us not worry about the future.  Those who do what is right are always rewarded.”  (Bernice 

Schenk de Regniers, The Enchanted Forest,1974) 

 

 “What is opposite of two?  A lonely me, a lonely you.”  (Richard Wilbur, Opposites,1973) 

 

The story of the humble shepherds of Bethlehem coming to find Jesus “in the manger wrapped in 

swaddling clothes” already read at the Dawn Mass on Christmas Day, is repeated today because 

of the  feast we are celebrating, the Divine Motherhood of Mary.  It is the feast of Christmas again; 

the feast of the Incarnation and birth of our Savior, but it is Mary’s part in this wonderful mystery 

of God’s love for men that the church is stressing today. 

 

God could have sent his Son on earth without the help of a human mother. He could have created 

directly for him a human nature in the prime of manhood. He chose instead to make the Son “like 

unto us in all things except sin” and as man he was born of a human mother, “born of a woman,” 

as St. Paul puts it. That women was Mary ever-Virgin, she was God’s privileged handmaid. And 

we honor that privilege of hers we are honoring the loving condescension of God who not only 

deigned to send us his Son to be our Savior, but deigned that he should be born of one of our own 

weak human nature to whom he had given and continued to give the necessary graces. Thank you 

God for the gift of Mary our Mother. 

 

Collection from Christmas: Thank you for your generosity!        

 

20/20 Winner - January 1, 2017:  John Bonsiewich                                                                                                                                      

 

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara 

Tyburska, Jeffrey Leonard, Grace Mudrock, Barbara Giordano, and Zofia Gondalska. 

 

Mass Schedule 

Sat Dec 31st 5:00 PM + George Bindas the Bindas Family 

Sun Jan 1st 9:00 AM For Our Parishioners 

10:30 AM O zdrowie dla Stefana 

NO MASSES Jan 2nd through Jan 5th 

Fri Jan 6th 7:30 PM (Polish) First Friday Intencja specjalna 

Sat Jan 7th 5:00 PM For our Parishoners 

Sun Jan 8th 9:00 AM For God’s Blessings for Lukaszek Family 

10:30 AM + Barbara i Ryszard Antkowiak, zam Marek i Jolanta Antkowiak 

 



 

Matki Bożej Rodzicielki: Nowy Rok – 1 Stycznia 2017 
 

Słowo od Proboszcza:  Żyjcie mądrze każdego dnia w Nowym Roku 2017.   
                                Szczęść Boże!   

 

Gdy patrzymy na minione lata, pojawiają się różne pytania.  Każdy nosi w swojej pamięci jakieś 

szczególne lata, które naznaczyły swoim znamieniem jego własną historię. Może to jest rok 

śmierci matki, ojca, dziecka; rok zaręczyn i ślubu; rok narodzin syna lub córki; rok awansu lub 

utraty pracy; rok choroby itd. Można by w nieskończoność wymieniać znaczące dla nas 

wydarzenia i przeżycia. 

 

Czasami w naszym odczuciu życie wydaje się być pozbawione wartości.  Nie czujemy potrzeby 

świętości dlatego, że widzimy świat i własne życie naznaczone nieubłaganie przemijalnością. 

Spójrzmy inaczej. Oddzielmy czas od wieczności.  Zdrowa filozofia, a przede wszystkim wiara – 

która wie dużo więcej, ponieważ opiera się na objawieniu Bożym – uczy nas, że spektakl świata 

jest tylko wprowadzeniem; że dni i czyny naszego życia nie giną w otchłani nicości, ale istnieją, 

zachowane na wieczność w pamięci Boga. To prawda, że pierwszy dzień nowego roku może być 

także smutny, że może sprawić, iż opadają ręce i szuka się jakiegoś odosobnienia. Minione 365 

dni ginie w mroku przeszłości, a nowe 365 tajemniczych dni czeka, aby wejść w nasze życie. 

Przeszłości już nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma – jest tylko chwila obecna. 

 

Cała nasza przyszłość, przechodząc przez ciasną bramę teraźniejszości, stanie się przeszłością.  

Bóg, obecny między nami i w nas, wieczny Artysta, będzie tkał jakby gobelin swego zamysłu 

życzliwości względem nas, który pewnego dnia ukaże naszym oczom ku naszemu zaskoczeniu i 

zdumieniu. Czy nasz gest, nasze westchnienie, nasz ból, nasza codzienna i nużąca praca, nasz 

wysiłek, nasza troska o ludzi dokoła, smutne pożegnanie i radosne wybiegnięcie innym naprzeciw, 

i tyle innych, niezliczonych doświadczeń, małych i wielkich, zarówno osobistych jak i wspólnych 

może być tworzywem dla czegoś boskiego i wiecznego? Wierzący wierzy, że to wszystko stale 

nabiera trwałego znaczenia u Boga, tego mądrego i cudownego Artysty-tkacza, który z najbardziej 

nieznaczących i powikłanych nitek czasu i wydarzeń konsekwentnie tka cudowne wypełnienie 

dziejów, tka swoją chwałę, a tym samym tka naszą wieczną przyszłość. Nie widzimy tego, ale 

wierzymy, bo wyznajemy, że Bóg jest Królem wieków. 

 

Koncert Kolęd  Dzieci z naszej Polskiej Szkoły będą kolędować przy żłóbku w następną niedzielę 

8 stycznia podczas Mszy Świętej o godz. 10:30 AM 

 

Taca z Bożego Narodzenia:  Serdecznie dziękujemy za hojność 

 

Polska Szkoła:  Zajęcia w Polskiej Szkole przy naszej Parafii są w każdą sobotę od godz. 9 rano 

do 13-tej.  Po bliższe informacje proszę dzwonić: (973) 796-6783 

 

Wizyta duszpasterska – Kolęda   Ci, którzy pragną zaprosić księdza po kolędzie powinni wpisać 

do kalendarza swój adres i telefon. 

 



 


