
                       Third Sunday of Advent /Year A/ Dec. 11, 2016 
Reflection     

John is calling on us too today, to prepare ourselves for Christ’s coming this Christmas, by turning 

away from sin, and by the mortification of ourselves in many ways. We are not expected to wear 

the rough camel-hair dress he wore, and eat nothing but locusts and wild honey. But each one of 

us can restrain the excessive luxuries of the palate, in which we often indulge, and use the money, 

thus saved, to help those who are short of the necessities of life. In far too many parts of today’s 

world. Many of us, too, could look through our wardrobes and find garments we can well do 

without. These could help to keep the wintery blasts from our poor, shivering fellowmen or women 

this Christmas. 

Most of us feel touched, when we see the Baby Christ lying half-naked, on the rough straw in the 

stable. But to do something for him, we need not wish we were there on that first Christmas. We 

can do it for his suffering brothers this Christmas, and he himself tells us if we do that we are doing 

it for him. 

In repenting of our sins, the first necessary step if we want to welcome Christ into a pure heart and 

into our Christian homes let our conversion and resolutions are firm, as was the resolute stand of 

John the Baptist. He was not a reed that was shaken by every wind, and we too must stand firm 

against the temptations of the world, the flesh and the devil, if we are to remain worthy of the name 

of Christian. John the Baptist suffered martyrdom for his faith and convictions. Few if any, of us 

will be called to lay down our lives for our faith, but we are all called on to live for it, and with it, 

every day of our lives. 

Collection:  from Last Weekend, Dec. 3/4 $ 1361.00.  Thank you for your generosity! 

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

Decoration & cleaning our Church will be Dec. 14th at 7:00 PM 

Christmas Wafer (Oplatki) are now available 

         
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 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 

Mon. Dec 12th No Mass 

Tues. Dec 13th 7:30 AM For Our Parishoners 

Wed. Dec 14th 7:30 AM + May & James Cerchione & + Ann & Joseph Kuchta 

Thurs. Dec 15th 7:30 AM + Jim Carry, req. Wife 

Fri. Dec 16th 7:30 AM For God’s Blessings for Christopher, Robert & Olivia, req. Father 

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

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

10:30 AM + Thomas Lopatofsky, req Susan 



 

               Trzecia Niedziela Adwentu /Rok A/ - 11 grudnia 2016 
 
Refleksja nad Słowem Bożym   

 

W dzisiejszej liturgii słowa Prorok Izajasz niesie nam pocieszenie, mówiąc o bliskim już usprawiedliwieniu 

i podźwignięciu ludzi z upadku grzechu. Jest to ogromny powód do radości, do której też wzywa nas święty 

Paweł. Ewangelista św. Jan ukazuje mam natomiast, że już bardzo blisko jest Ten, któremu Jan Chrzciciel 

przygotował drogę.  

 

Zapytajmy czy Jezus jest tym, na Którego czekamy? Czy my w ogóle na Niego czekamy? Przechodzi obok 

nas, dokonuje rzeczy niezwykłych, a my nawet tego nie zauważamy, pochłonięci „robieniem pieniędzy”. 

Niektórzy z nas zdają sobie z tego sprawę. Niektórzy jeszcze czekają, szukają, starają się nie dać pochłonąć, 

ale większość … już dawno pozwoliła się wciągnąć w maszynkę rutyny, robienia grosza, szukania wygód 

i zaspokajania swoich najbardziej wyszukanych potrzeb i zachcianek. Czy to jest jeszcze życie?  Czy to ma 

w ogóle sens, być maleńkim trybikiem w ogromnej maszynie bezsensownych zachcianek i sztucznie 

podsycanych potrzeb? Jezus przyszedł, aby nas od tego uwolnić, aby nam pokazać, że nasze życie nie musi 

być wcale zredukowane, do zarabiania, oszczędzania, ciułania, pogoni za pieniądzem, robienia kariery, 

wzajemnego podgryzania się … i ostatecznie do „pogoni za pustką.”  

 

Jezus przyszedł, aby nam pokazać, że to wcale nie chodzi o „miękkie szaty” i godności, o zaszczyty, 

bogactwo i dobrobyt. Jezus przyszedł, aby nam przynieść pokój prawdziwy, wewnętrzny pokój, 

przekonanie, że moje życie dobrze przeżyłem, że ono naprawdę ma sens, chociaż być może niewiele się 

dorobiłem. Jezus przyszedł, aby nam pokazać, że bardziej liczy się prawda i sprawiedliwość niż nowy 

samochód, wytworny ciuszek, czy nawet intratna posada. 

 

W Słowie Bożym znajdujemy pouczenie, że życie nasze, to coś więcej niż tylko gromadzenie dóbr 

materialnych”. Czy my nie widzimy, że przez mass media wmawia się nam coraz większe potrzeby i 

udowadnia, że coraz bardziej nam tego lub owego brakuje? A my dajemy się omamić. Nawet kosztem 

innych, kosztem prawdy, kosztem sprawiedliwości, kosztem spokojnego sumienia, kosztem własnego 

zdrowia. Nabierzmy trochę dystansu. Popatrzmy na nasze życie z boku i zapytajmy samych siebie:  Czego 

szukam, na co czekam w moim życiu? Jaki jest sens całej tej szarpaniny? 

 

Są Opłatki do nabycia. 

Taca o ostatniego weekendu  ¾ grudnia:  $ 1361,00; Druga: na Polską Szkołę; 207.  Dziękujemy 

za hojność! 

 

Druga taca w grudniu:  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 14 grudnia o 7:00 wieczorem. 

 

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

 
 
 



 


