
                       Forth Sunday of Advent /Year A/ Dec. 18, 2016 
 

Reflection  

This is the last Sunday of our preparation for Christmas, the anniversary of Christ’s birth. Like 

Joseph, we can all feel unworthy of the honor of welcoming him into our hearts and our homes. 

We are indeed unworthy, not because we have little of this world’s goods, but because we have so 

little humility, so little charity, so little faith and trust in God’s goodness. Let us try to imitate 

Joseph and Mary, the humblest of the humble. The kindliest of the kindly, and the greatest-ever 

believers in God’s goodness and mercy. We can never hope to equal them, but we can follow them 

humbly, from afar. 

The feast of Christmas should draw the hearts of every child of God towards the furnace of divine 

love. In the manager, the infinite love of God for us miserable sinners is dramatically and forcefully 

portrayed before our eyes. In that helpless Baby, represented by a statue, we know that the person, 

and the power, of the omnipotent Creator and sustainer of the universe lie hidden “He emptied 

himself, taking the form of a slave” for us. He became a creature, like ourselves, so that he would 

make us sharers in his divine nature. He came on earth to bring us to heaven. He hid his divine 

nature so that he could cover us with it. 

 
Collection:  From Dec.10/11:  $ 1.305.00; Immaculate Conception $198.00; Religious Retirement $ 125.; 

Diocesan Assessment $ 490.00. Thank you for your generosity! 

Christmas confession is scheduled for Dec. 20th at 7:30 PM 

Christmas Wafer (Oplatki) are now available 

20/20 Winner:  12/4/16 Dan Tirpak; 12/11/16 Stanislaw Rębisz; 12/18/16 Peggy Bufano 

 

Special thanks to those who cleaned and decorated our church Dec. 14th:  Helen Figiel, Czesława 

Tararuj, Czesława Długosz, Zbigniew Przybyło, Pat & Tom Walsh, Bożena & Jozef Kopec, Jozef, & Ewa 

and Małgorzata Grygiel, Anna & Jan Brynczka, Elżbieta Skorski, Lucyna Modzelweski, Bartłomiej Rajchel 

and Stanisław Rębisz. 

 

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 5:00 PM Dec 17th  + Ambrose Kuertich, req. Bette, Eleanor and Bill 

Sun. 9:00 AM Dec 18th   + Paula Mitchko, req. Ray & Ellen Cerchione 

10:30 AM + Thomas Lopatofsky, req. Susan 

Mon. Dec 19th No Mass 

Tues Dec 20th 7:30 AM + Nicholas 

Wed Dec 21st   7:30 AM For Health & God’s Blessings for Halina 

Thurs Dec 22d 7:30 AM 7:30 AM+ Wojciech Malinowski, req. Andrzej Karcz 

Fri. Dec 23rd  7:30 AM PA Conway. Req. Kelly Family 

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 donated the marble 

baptistery to our church 

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

 2)  za zmarlych:  + Damiana, Ignacego, Mikołaja, Bromisławę, Mieczyslawa, zam. Rodzina Orlik 

 



 

               Czwarta Niedziela Adwentu /Rok A/ - 18 grudnia 2016 
 
Refleksja nad Słowem Bożym   

 

Słowo Boże w dzisiejszej Liturgii Kościoła ukazuje nam fakt, że oczekiwany Mesjasz, czyli 

Zbawiciel, będzie pochodził z Betlejem i przyjdzie na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca, który jest 

w niebie. Maryja w Ewangelii, zostanie ukazana jako Matka oczekiwanego Mesjasza, w której 

Bóg objawił swoją obecność wobec wszystkich ludzi, a nie tylko wobec ludu izraelskiego. To 

szczególne wyróżnienie Maryi, budzi ogromną radość w sercu Elżbiety, bo oznacza, że Bóg zaczął 

realizować obietnicę odkupienia całego stworzenia. 

 

Mesjasz to inaczej Pomazaniec, Namaszczony, Chrystus, potocznie Wybraniec.  W Judaizmie i w 

Chrześcijaństwie pierwotnie ten tytuł religijny odnosił się do królów, kapłanów-lewitów i 

proroków – osób namaszczonych (pomazanych) olejem. Z czasem, pod wpływem proroków, ten 

biblijny termin nabrał eschatologicznego, czyli wiecznego znaczenia – określa on osobę, 

zapowiedzianą przez Boga Jahwe, która ma przynieść ostateczne rozwiązanie problemu zła, 

grzechu i śmierci w świecie i ustanowić tzw. królestwo mesjańskie, będące nowym rajem, 

przewyższającym szczęście pierwszego. Chrześcijanie uznają, że tą osobą jest Jezus Chrystus. 

Trzon narodu żydowskiego trwa w oczekiwaniu na przyjście mesjasza. 

 

W tym ostatnim tygodniu czeka nas dużo pracy: musimy dokończyć świąteczne porządki w domu, 

mieszkania przyozdobić bożonarodzeniowymi dekoracjami. Czekają nas jeszcze ostatnie zakupy 

i przygotowanie świątecznych prezentów.  Obyśmy w wirze świątecznej aktywności, nie 

zapomnieli o najważniejszym, o Jezusie, który ma narodzić się w każdym ludzkim sercu. On nie 

chce przyjść na siłę, ale czeka na zaproszenie i na naszą zgodę. Powiedzmy Mu już dzisiaj, podczas 

tej Mszy Świętej: przyjdź Panie Jezu i zamieszkaj w naszych sercach. 

 
Opłatki są dostępne w naszej Parafii. 

 

Taca z 10/11grudnia: $ 1305,00; Niepokalane Poczęcie: $ 198.;  Siostry Zakonne na emeryturze: $ 125.;  

Podatek diecezjalny: $ 490.00. Dziękujemy za hojność! 

 

Druga taca w grudniu:  Ostatnia niedziela miesiąca: na utrzymanie budynków parafialnych. 

 

Polska Szkoła:  Zajęcia w Polskiej Szkole w naszej Parafii odbywają się w każdą sobotę od 9:00 AM do 

1:00 PM. Po bliższe informacje proszę dzwonić: (973) 796-6783.  

 

Serdecznie dziękujemy za sprzątanie i dekorację naszego kościoła 14 grudnia. Do pomocy przyszły 

następujące osoby:  Helena Figiel, Czesława Tararuj, Czesława Długosz, Zbigniew Przybyło, Pat i Tom 

Walsh, Bożena i Jozef Kopeć, Józef i Ewa oraz Małgorzata Grygiel, Anna i Jan Brynczka, Elżbieta Skorski, 

Lucyna Modzelweski, Bartłomiej Rajchel i Stanisław Rębisz. 

 

Spowiedź przed Bożym Narodzeniem w naszym kościele: 20 grudnia o 7:30 wieczorem. 

 

Pasterka w naszym kościele będzie 24 grudnia o godz. 10:00 PM, ale już od 9:30 będziemy śpiewać 

kolędy.  Serdecznie zapraszamy. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99gi_prorockie_Starego_Testamentu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eschatologia_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jahwe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eden_%28raj%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus


 
 

 


