
   Second Sunday of Advent /Year A/ Dec. 4, 2016 
 

Reflection 

In this holy season of Advent, as we prepare to welcome Christ at Christmas, John the Baptist 

has words of advice and warnings for each one of us. He advises us to “prepare the way of the 

Lord,” by true repentance of our past sins and a firm resolution to straighten “the ways of the 

Lord,” this is, not to deviate from the true Christian way of life in the future. 

.A sincere examination of our outlook on life and death, and of our way of life up to today, will 

tell us how we stand in relation to Christ. Let each one of us ask himself: if Christ, for whose 

coming as the Divine Babe of Bethlehem we are preparing, were to come to him before Christmas 

as his just judge, how would we fare? Would we be gathered with the wheat into the granary, or 

be bundled with the chaff into the unquestionable fire? Each one of us has the decision in his own 

hands we, can by true repentance, change ourselves from chaff to wheat, but once we draw our 

last breath, not even the infinitely merciful God can do that for us. 

Collection:  From Last Weekend Nov. 26 & 27:  $ 1442,00; Second: Maintenance $ 394.00.  

Thank you for your generosity! 

 

Second Collections in December:  Dec. 11th - Diocesan Assessment; Dec. 18th – Religious 

Retirement; Maintenance 

 

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

Christmas Wafer (Oplatki) are now available. 

Decoration & cleaning our Church is scheduled on Dec. 13th at 7:00 PM 

 

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. 3rd 5:00 PM  For all our Parishoners 

Sun. Dec 4th 9:00 AM + Irene Virostek Benson req Sister Helen Pyontek & Niece Janet Kalwa 

                      10:30 AM + Piotr Guzik  zam Syn z Rodzina 

Mon. Dec 5th  NO MASS 

Tues. Dec 6th 7:30 AM For all the Sick and Homebound of our Parish 

Wed. Dec 7th 7:30 AM + Mary Crestillo 

The Immaculate Conception Holy Day Thurs. Dec 8th  7:30 AM  +  Francis Figiel 

12:00 Noon  (English)  + Marie Cunningham 

7:30 PM (Polish) Special Intention 

Fri. Dec 9th 7:30 A< + Jan, Stefania & Andrzej 

Sat Dec 10th 5:00 PM Special Intention 

Sun. Dec 11th 9:00 AM + William Pyontek, req Helen Pyontek & Janet Kalwa 

10:30 AM + Eugeniusz Krepcio 16 rocz. śmierci,  zam. Rodzina 

 



          Druga Niedziela Adwentu /Rok A/ - 4 grudnia 2016 
 
Refleksja nad Słowem Bożym   

 

Jan Chrzciciel był od samego początku człowiekiem zastrzeżonym dla Boga: Ręka Pańska była z nim (Łk 

1:66).  Jak Beduini na pustyni: nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego 

pokarmem była szarańcza i miód leśny (Mt 3,4). Jan głosi słowo w sposób wymagający. Nie liczy się z 

wrażliwością odbiorców. Wobec szanowanych w społeczeństwie faryzeuszy jest ostry, wręcz napastliwy 

(por. Mt 3, 7nn). Jan nie zabiega o niczyją sympatię. Mówi to, co czuje. W swoich wystąpieniach nie czuje 

się od nikogo zależny. Jest wolny wewnętrznie. Równocześnie jest przekonany, ze głosi słowo Boga i 

sprawiedliwość.  Jan sam jest człowiekiem sprawiedliwym. Żyje w zgodzie z sobą, czyli jest autentyczny, 

szczery. Nie nosi żadnych zewnętrznych masek.Jest wierny i wytrwały. Nie kieruje się opinią ludzi. Nie 

dba o wygodę i lekkie życie.  

 

Wstrząsające są słowa św. Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii. Wstrząsające i … nie 

słuchane. „Nawracajcie się … przygotujcie drogi Panu … prostujcie ścieżki dla Niego.”   

Nawoływanie Jana jest nadal wołaniem na pustkowiu współczesnego świata. Niewielu chce uznać, 

że ma coś do wyprostowania w swoim życiu, do naprawienia, do zmiany, do oczyszczenia.  W 

przygotowaniu do Bożego Narodzenia niekiedy zwracamy większą uwagę na sprawy zewnętrzne: 

świecidełka, zakupy (...) niż na sprawy duchowe, związane z życiem wiecznym. 

 

Trzeba wielkiej pokory żeby przyjąć i uznać słowa św. Jana, ale też trzeba najpierw przestać być 

głuchym, żeby je usłyszeć. Ponad 2.000 lat temu narodził się Zbawiciel świata, ale jakoś dziwnie 

nie przyszedł On jeszcze do wielu spośród Jego wyznawców, bo ich drogi nadal są kręte, a ich 

ścieżki nadal poplątane, bo ich uszy nadal pełne wrzasku i hałasu, a ich serca zatwardziałe. Gdzie 

pszenica, a gdzie plewy w moim życiu? Czy rozdzielenie ziarna i kąkolu, dobra i zła ma się 

rzeczywiście dokonać dopiero przy sądzie ostatecznym? Ale wtedy - być może - będzie już dla 

mnie za późno.  Czy nie lepiej posłuchać i potraktować poważnie nawoływanie Jana już teraz?   

Nawrócenie – czy to jeszcze coś dla mnie znaczy?  Jan Chrzciciel stawia prawdę i radykalizm ponad 

spokojne życie.  Postawmy sobie pytania: czy jestem szczery, przejrzysty, autentyczny? Czy nie 

przywiązuję nadmiernie wagi do opinii innych ludzi i nie zachowuję się jak chorągiewka na wietrze?   Jan 

jest człowiekiem, który jest wierny prawdzie do końca i zdaje egzamin w sytuacjach krańcowych.  

 

Opłatki są do nabycia. 

Taca o ostatniego weekendu  26/27 listopada:  $ 1442,00; Druga: na utrzymanie budynków 

parafialnych: $ 394.00.  Dziękujemy za hojność! 

 

Druga taca w grudniu:  11 XII Podatek Diecezjalny;  18 XII – Na Siostry Zakonne będące na 

emeryturze;  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.  

 

Dekoracje naszego kościoła i sprzątanie 13 grudnia o 7:00 wieczorem. 

 

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

 



 
 

 


