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FIRST SUNDAY OF ADVENT 

GETTING READY 
Today marks the beginning of another liturgical year. The tone of today's 

readings casts us in the role of students learning solemn lessons. 
 The reading from Isaiah sets the stage, calling us up a mountain  

to receive the Lord's instruction. In this passage we study peace. Then Paul 
steps forth with sober admonitions.  We have to wake up; the day is almost 

here. Live honorably in the light. Paul reminds us that we really do know the 
time in which we are living. Finally, Matthew presents Jesus the storyteller.  

Just imagine, Jesus tells us, what it was like in Noah's time.  
He paints a vivid picture of ordinary people living ordinary lives and ignoring the warnings that Noah heeded.  
Totally unconcerned, they were destroyed. How will it be any different for us? No one knows when the Lord 
will come. But we have been warned. Perhaps we find such sobering scriptures unappealing and threatening. 

But within them there is promise. We are to live in the light with nothing to hide. We are to be ready.  

Advent Prayer 
Come, long-expected Jesus. Excite in me a wonder at the wisdom and power of Your Father and ours.  
Receive my prayer as part of my service of the Lord who enlists me in God's own work for justice.  
Come, long-expected Jesus. Excite in me a hunger for peace: peace in the world, peace in my home, peace in 
myself. Come, long-expected Jesus. Excite in me a joy responsive to the Father's joy.  
I seek His will so I can serve with gladness, singing and love. Come, long-expected Jesus. Excite in me the 
joy and love and peace it is right to bring to the manger of my Lord. Raise in me, too, sober reverence for 
the God who acted there, hearty gratitude for the life begun there, and spirited resolution to serve the Father 
and Son. I pray in the name of Jesus Christ, whose advent I hail. Amen. 

SPONSOR CERTIFICATE AND LETTER OF GOOD STANDING  

The purpose of a sponsor certificate is for the individual (sponsor) to aid the candidate in leading a Christian 
life in a manner that faithfully fulfills the obligations of Catholic faith. To do this, the individual must be liv-
ing the Catholic faith. The certificate is a sworn statement that attest you are actively attending mass, practice 
the catholic faith, and have received Baptism, First Communion and Confirmation. Therefore, if you are not a 
registered parishioner of this parish, you will not be able to be a sponsor. If you wish to become a parishioner, 
then you must register and wait a six-month period before we give you the certificate. Completing the Sacra-
ments in this parish does not qualify you to receive a sponsor certificate.   

*** 
UPDATE YOUR CONTACT INFORMATION Call the rectory to update your contact information such as 
address, apt/fl., phone and email to prevent mailing errors or not receiving your envelopes. Thank you.  

HOPEFUL EXPECTATION 
Our liturgical year begins with the season of Advent—a time of hopeful expectation of  the coming of the 
Lord. On the First Sunday of Advent we look forward to the end of time when we will awaken to the dawn 
of Christ’s new day. Today we hear Isaiah speak of a day when God’s power will have brought universal 
peace and God’s Word will have instructed all people, radiating God’s “light” (teachings) into all of human 
society. Only when humanity walks “in the light of the L ” (Isaiah 2:5), when all people desire to be in-
structed “in [God’s] ways” (Isaiah 2:3),  will the world be set aright and our deepest longings fulfilled.  
The reading from Romans calls us to “awake from sleep” for this final “day is at hand.  
Together this Sunday’s scriptures proclaim our Christian faith that Jesus is the One who will finally come to 
fulfill God’s plan of salvation.  
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Adwent—Pierwsza niedziela 
Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", czyli 
"przyjście, przybycie, nadejście".  
W starożytnym Rzymie słowem "adventus" nazywano oficjalny 
przyjazd, odwiedziny dygnitarza państwowego po objęciu urzędu 
czy też coroczne przybywanie bóstwa do świątyni. Dla nas chrze-
ścijan "adventus" oznacza czas przygotowujący nas do uczczenia 
narodzin Jezusa w Betlejem. To również nasze przygotowanie do 
powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.  
Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obejmuje 4  kolejne nie-

dziele. W tym czasie nie zdobimy ołtarzy i świątyń kwiatami, szaty liturgiczne mają kolor fioletowy - kolor 
pokutny, nie śpiewamy "Chwała na wysokości Bogu".  
Naszymi przewodnikami po Adwencie są: Izajasz, Jan Chrzciciel i Maryja. Wymownym symbolem Adwen-
tu jest wieniec i świeca adwentowa. Światło wskazuje drogę, rozprasza  ciemności, usuwa lęk i stwarza po-
czucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Światło jest znakiem obecności Chrystusa "Światłości Świata". Światło 
czterech kolejnych świec adwentowych ma nas doprowadzić stopniowe do prawdziwego "Światła" wscho-
dzącego w Boże Narodzenie. Zielone gałązki są symbolem nadziei, zwyciężającej śmierć. Wieniec adwento-
wy ma nam przypominać o radosnym czasie przygotowania adwentowego do zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. Adwent to również czas przygotowania świątecznych niespodzianek dla najbliższych.  

To czas przygotowania naszych serc na przyjście Dzieciątka Jezus. 

Modlitwa Adwentowa  
Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga Najwyższego,  

Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy: przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 
Jezu, Ty jesteś Świętym Boga, Twoją obecnością rozradował się Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety,  

daj całemu światu radość zbawienia: przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 
Jezu, Zbawicielu, anioł objawił Twoje imię Józefowi, mężowi sprawiedliwemu:  

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 
Jezu, Światłości świata, Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi:  

przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. 
Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie kończysz, Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego  

z wysoka, przybądź i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie. Amen 

Praktykujący parafianin 

1. Wszelkie zaświadczenia stwierdzające że dana osoba jest wierząca i praktykująca a tym samym, że może 
być Rodzicem Chrzestnym, Świadkiem do Sakramentu Bierzmowania (oraz inne zaświadczenia) będą wyda-
wane w kancelarii parafialnej po szesciu miesiącach przynależenia do wspólnoty parafialnej i wywiązaniu 
się z powziętych zobowiązań wobec parafii.  
2. Wszyscy katolicy z naszej parafii, mają obowiązek uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach 
św. oraz wspierania swojej parafii poprzez składanie ofiar na kościół. Status parafianina/parafianki Parafii 
Św. Wojciecha otrzymuje osoba, która ma ukończony 21 rok życia i niezależnie od tego, czy zamieszkuje z 
rodzicami czy też samotnie, podlega zobowiązaniom wynikającym z przynależności do rodziny parafialnej.  
3. Rodziny, które zmieniły adres zamieszkania, proszone są o poinformowanie kancelarii parafialnej, w celu 
aktualizacji danych adresowych.  

OPŁATKI - CHRISTMAS WAFERS  

Opłatek wigilijny musi się znaleźć na każdym świątecznym stole. 
Dzielenie się nim z bliskimi to jedna z najtrwalszych i zarazem najpięk-
niejszych polskich tradycji. Opłatek można nabyć w biurze lub zakrystii.  
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Weekly Collection 
Sunday Collection: 

$ 1,277.00 
Maintenance $ 1,543.00 

 

“...where your treasure is,  
there also will your heart be.” Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
SATURDAY, November 26th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* Second Collection:  Fuel & Energy 
 
SUNDAY, November 27th, 2022 - Niedziela 

First Sunday of Advent - 1 Niedziela Adwentu 
* The beginning of the New Liturgical Year 
* Second Collection: Fuel & Energy  
 
FIRST FRIDAY , November 2nd, 2022 - Pierwszy Piątek 
* 7:00 PM - Msza Sw. z Pierwszego Piątku 
 
SATURDAY, November 3rd, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* Second Collection: Energy & Fuel  
 
SUNDAY, November 4th, 2022 - Niedziela 

Second Sunday of Advent - 2 Niedziela Adwentu 
* Second Collection: Energy & Fuel  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  J. Bonafide   
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - K. Skrupskis 
  Lectors 
  5:30 PM -  R. Gora  
  8:00 AM -  J. Oszajca  
10:00 AM -  L. Spychalski  
12:00 PM -  A. Fojtik 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  K. Skrupskis 
10:00 AM - T. Kaluzny 
12:00 PM - R. Dujanowicz 
  Lectors 
  5:30 PM -  K. Skurpskis  
  8:00 AM -  M. Wiernasz 
10:00 AM -  A. Pelesz 
12:00 PM -  A. & M. Czarnota  

LIVE THE LITURGY 
Any human success requires vigilance. Opportunities and po-
werful moments of encounter can easily be missed when we are 
not attentive. It is all too easy today to live distracted and preoc-
cupied lives. Caught up in this whirlwind of busyness and 
anxiety, we become tired and almost sleepwalk through life. 
Advent is a time to selectively focus.  
These beautiful four short weeks are a time to look backward 
and forward and be attentive to the human journey and God’s 
revelation. From the beginning of time, God has been seeking 
our attention. He constantly reminds us of the justice he desires 
to bring and the promise of his abiding unconditional love. 
Understanding and growing in these truths requires alertness so 
that we can be strengthened in our faith and prepared for wha-
tever will come. 

Drodzy Parafianie!  
W każdym naszym biuletynie można  

znaleźć rubrykę zatytułowaną „Memorials”,  
a w niej intencje ofiarowane w danym  

tygodniu: Hostia, wino mszalne, świece  
ołtarzowe oraz świeca przy Tabernakulum.  
Jest to forma pamięci i modlitwy za naszych  
bliskich – modlitwy, która trwa przez cały 

 tydzień i jest połączona z każdą Mszą św. w tym czasie.  
Serdecznie zachęcamy.  Pamiętajmy o naszych  

najbliższych, zmarłych i żyjących. 
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St. Adalbert Church 
Week of November 27th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of November 27th, 2022 

Sunday - November 27th, 2022 
 9:30 AM + Vytautas Masiliunas  
 
Sunday - December 4th, 2022 
 9:30 AM + Joseph Salus (Anniversary)  
    - Joan Salus  

Memorials 
Week of November 27th, 2022 

Hosts: For all souls in Purgatory 
 
Wine: W intencji chorych z naszej Parafii 
 
Altar Candles:  
 
Sanctuary Lamp: W intencji Marii Szczotka  
   z okazji jej Urodzin 

We remember our ailing  
parishioners in  

our daily prayers,  
including those at home,  

in hospitals  
and nursing homes: 

  
Helen Sunday, Heronima Gałczynska,  

Stanislaw Pekosz,  
John Kasprzyk, Charlotte Drozd,  

John Zarzecki, Anne Baronas,  
Edward & Louis Cook, Richard Mack,  
Michael Macierowski, Ruta Didzbalis, 

….. 
 Lord, keep them in Your loving care.   

Boże obdarz ich łaską zdrowia. 

SATURDAY (26th) - SOBOTA 
5:30 PM + Mary Klimek (11 rocznica) 
    - Rodzina Barlik  
 
SUNDAY - November (27th)  - NIEDZIELA 

Advent - Adwent 
 8:00 AM + Ramon Olavarria - Ana Vargas  
10:00 AM + Jadwiga i Zbigniew Piotrowicz  
   - Syn z Rodziną 
12:00 PM +  Fr. Ed Spiech - Carol & Rick Krenek 
 
 
MONDAY (28th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + All Souls Day Intentions 
8:15 AM + Jan & Rozalia Dracz - Niemczyk Family 
 
TUESDAY  (29th) - WTOREK 
7:30 AM + Sam Goodrich - Son Ron 
8:15 AM + Joseph Obst - Mother   
  
WEDNESDAY (30th) - ŚRODA 
7:30 AM + Jameson Richard Włazłowski  
   - Gran & Grandpa  
8:15 AM + Ks. Henryk Lorenc - Osegueda Family 
 
THURSDAY,  December (1st) - CZWARTEK  
7:30  AM + Matthew Ziobro     
  - Eugene Wnek & Grace Golda  
8:15 AM + Helen Kozlowski  
 
FIRST FRIDAY (2nd) - PIERWSZY PIĄTEK 
7:30 AM + Joseph Obst. - Mother  
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski  
7:00 PM + All Souls of Pulgatory - Ana Vargas   
 
SATURDAY (3rd) - SOBOTA 
8:00 AM + Bogdan Wawro - Anna i Zbigniew Keki 
 
5:30 PM + John Cioban - Post 91 
 
SUNDAY - December  (4th)  - NIEDZIELA 

Second Sunday of Advent  
 8:00 AM + Stanisława i Jan Tomczyk   
   - Córka z Rodziną 
10:00 AM + Maria Swider - Józef  
12:00 PM +  Mary V. Macierowski  - Rodzina  

Opłatki 
Christmas Wafers are one of our special  

traditions every Christmas season.  
Opłatki are available in the Sacristy  

or in the parish office. 


