
            Christmas – December 25, 2016 

Dear Parishioners,  

Jesus is born for everyone!  May He brighten your daily life, fill with His 
love and peace and bless you abundantly in 2017.  

       Merry Christmas!  -  Fr. Zbigniew 

While Mary was still engaged to Joseph, she miraculously became pregnant through the Holy Spirit, as 

foretold to her by the angel. When Mary told Joseph she was pregnant, he had every right to feel disgraced. 

He knew the child was not his own, and Mary's apparent unfaithfulness carried a grave social stigma. Joseph 

not only had the right to divorce Mary, under Jewish law, she could be put to death by stoning. 

Although Joseph's initial reaction was to break the engagement, the appropriate thing for a righteous man 

to do, he treated Mary with extreme kindness. He did not want to cause her further shame, so he decided to 

act quietly. But God sent an angel to Joseph in a dream to verify Mary's story and reassure him that his 

marriage to her was God's will. The angel explained that the child within Mary was conceived by the Holy 

Spirit, that his name would be Jesus and that he was the Messiah, God with us.  Out in the fields an angel 

of the Lord appeared to the shepherds who were tending their flocks of sheep by night. The angel announced 

that the Savior had been born in the town of David. Suddenly a great host of heavenly beings appeared with 

the angels and began singing praises to God. As the angelic beings departed, the shepherds decided to travel 

to Bethlehem and see the Christ-child. 

Collection:  from December 17/18th $ 1766.00. Thank you for your generosity!        

 

20/20 Winner   12/ 25:  Jan Guzik  

 

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

Jeffrey Leonard, Grace Mudrock, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 

 

Masses 

Sat Dec 24th 5:00 PM Christmas Eve for Parishioners 

Pasterka  10:00 PM + Teresa i Jan Karcz, Jozef i Michal Wojanowicz, zam. Andrzej Karcz z Rodziną 

Christmas Dec 25th 9:00 AM For God’s Blessings for Ellen & Ray Cerchione who recently donated the 

marble baptistery to our church 

10:30 AM 1)  O błogosławieństwo Boże dla Jessiki i Stefana, z okazji urodzin   

 2)  za dusze zmarlych:  + Damiana, Ignacego, Jadwigi, Marii, Katarzyny, Mikołaja, Bronisławy, 

Mieczysława, zam. Rodzina Orlik 

Świętego Szczepana Dec 26th 7:30 PM (Polish) O zdrowie dla Stefana 

NO MASSES Dec. 27th through Dec 30th 2016  
Sat Dec 31st 5:00 PM + George Bindas, req. the Bindas Family 

Sun Jan 1st 9:00 AM For Our Parishoners 

10:30 AM Intencja specjalna  

  
 



   Boże Narodzenie – 25 grudnia 2016 

Drodzy Parafianie, 

Jezus narodził się dla każdego z nas!  Niech rozświetla On Swoim 

światłem nasze codzienne życie, napełnia nas miłością i pokojem 

oraz hojnie błogosławi w Nowym Roku 2017.   

  Wesołych Świąt!  -  Ks. Zbigniew 

Ziemię pokryła warstwa białego śniegu - nadeszła zima. Kiedy mróz oczyszcza powietrze tak, że 

gwiazdy lśnią jeszcze intensywniej, zwracamy swoje myśli ku nadchodzącym Świętom Bożego 

Narodzenia. Które to już Święta w naszym życiu? Każdy z nas dobrze to wie, ale przeżywamy je 

wciąż na nowo i każdego roku inaczej.  

Nieustannie zdumiewa nas cud, jaki dokonał się przeszło dwa tysiące lat temu. Cud ten trwa do 

dnia dzisiejszego i trwać będzie do końca świata, tylko my niejednokrotnie nie chcemy na niego 

zwrócić uwagi. Dzieje się tak dlatego, że przychodzi on bardzo cicho - jak tamtej nocy w Betlejem. 

Doniosła tajemnica odsłania się jednak tym, którzy całkowicie i bezgranicznie zaufali Bogu. 

Maryja i Józef przyjęli Wolę Bożą, choć do końca jej nie rozumieli. Bóg obdarzył Ich największym 

skarbem, jakiego tylko mógł Im udzielić. Tym też skarbem nieprzerwanie obdarza każdego 

człowieka - daje Swego Syna, by i dla nas stał się najbliższym Dziecięciem, byśmy Go wzięli pod 

opiekę do naszych dusz. Narodzony w Betlejem Jezus pragnie opromieniać nasze życie blaskiem 

Swej miłości i dzielić z nami Swój los.  

Spójrzmy w niebo - czy jaśnieje już pierwsza gwiazda? To ona niech wskazuje drogę do naszych 

serc tak jak ta gwiazda, która prowadziła Mędrców ze Wschodu. To światło jest potrzebne nam 

samym, gdyż Bóg już mieszka w naszym wnętrzu, tylko czasami gubimy ścieżkę do Niego 

prowadzącą. On jest blaskiem i cichym przewodnikiem, On pociąga nas do Siebie. Miejmy zawsze 

wzrok utkwiony w Jezusie, tak jak Maryja, która czuwała przy śpiącym Dzieciątku, zawsze 

wierna, zawsze miłująca, czuła na każde poruszenie tego "kruchego" Życia. Bądźmy jak Ona 

wierni Bogu i zawsze poddani Jego Woli - obraz betlejemskiej szopki pokazuje, że takie szczyty 

zawierzenia sprowadzają na ziemię samego Boga!  

Taca z ostatniego weekendu: 17/18 grudnia:  $ 1,766.00   Dziękujemy za hojność!                                                                                                                                                                                                                          

 Polska Szkoła   Zajęcia w Polskiej Szkole przy naszej Parafii odbywają się w każdą sobotę od 9 

rano do 13-tej.  Po bliższe informacje prosimy dzwonić (973) 796-6783. 

Poświęcenie domów – Kolęda:  Ci, którzy chcą zaprosić księdza po kolędzie, proszę wpisać do 

kalendarza swój adres i telefon, po 8 stycznia 2017.   
 


