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SECOND SUNDAY OF ADVENT 

Advent, the Church’s annual liturgical season leading up to Christmas, is 
a special time of preparing to celebrate that day when Christ was born in 
Bethlehem two millennia ago. We are also preparing in this season for 
the return of the Lord at the end of time and at the end of our life on 
earth, at the moment of our death. 
In the midst of all this preparing, we acknowledge too that the Lord is 
present already and desires to come to us every day and at every moment 

of our existence. The question is: are we ready and open to the Lord coming into our life each day? 
Though the Lord is present, we might easily miss the fact in our daily life. Especially at this time of year we 
can be easily so caught up in the “Christmas rush” of preparing food or planning trips, purchasing gifts or 
sending Christmas cards, that God, who stands quietly knocking at the door of our hearts, can be missed en-
tirely. 
For many people today, and perhaps more and more and time goes on, God is far, far away. But the God who 
is presented to us by the Church and on this Sunday in the words of the prophet Baruch, is a God of tender-
ness and very near, who shows patience to all people, desiring that no one be lost, but that all turn to God and 
live! 

The Solemnity of the Immaculate Conception - December 8 

The Solemnity of the Immaculate Conception is a Catholic feast celebrating Mary's 
conception without sin. Even though this feast day occurs in the liturgical season of 
Advent, which prepares for the birth of Our Lord Jesus Christ, the Immaculate Con-
ception refers to the conception of Mary in the womb of her mother, St. Anne.  
The dogma of the Immaculate Conception asserts that, "from the first moment of her 
conception, the Blessed Virgin Mary was, by the singular grace and privilege of Al-
mighty God, and in view of the merits of Jesus Christ, Savior of Mankind, kept free 
from all stain of original sin." 
The observance of this feast began with a Papal encyclical by Pope Pius IX, when he 
formally defined the dogma of the Immaculate Conception, INEFFABILIS DEUS, 
on December 8, 1854. Several years later, in 1858, the Blessed Mother gave her 

name to St. Bernadette at Lourdes stating, "I am the Immaculate Conception." 
 

Prayer for the Feast of the Immaculate Conception 
Mother of God, you call us to say "yes" to God's call, as you did, in spite of our fears, in spite of our hesita-
tions and in spite of who society tells us is or is not deserving of our service. 
Your "yes" reminds us that we are called to serve all of God's people, regardless of how they are similar or 
different from us. Bring us closer to your Son, and one another in our service, that we might work together 
as partners in relationship, deepening our trust in God and one another. Amen 

The annual Retirement Fund for Religious  
Next weekend of December 10-11 - Second Collection. 

The Need: Across the United States, hundreds of religious commu-
nities lack financial resources sufficient to meet the retirement and 
health-care needs of aging members.  

Lack of Funds: Many elder religious worked for years for small stipends, leaving 
a large gap in retirement savings. At the same time, fewer religious are able to 
serve in compensated ministry. 
Rising Costs: Like many Americans, religious communities face the monumental 
challenge of funding eldercare.  
Changing Demographics: Today, retired religious outnumber wage-earners by 
nearly three to one.  

Opłatki 
Christmas Wafers 

are one of our special  
traditions every 

Christmas season.  
Opłatki are available 

in the Sacristy  
or the parish office. 
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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.  

Adwent - Druga niedziela 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego... Wszyscy ludzie ujrzą 
zbawienie Boże (Łk 3,4.6). 
W drugą niedzielę Adwentu Kościół ukazuje nam przepiękną postać św. Jana 
Chrzciciela, który usłyszał głos wezwania Bożego, gdy był na pustyni. 
Posłuszny temu słowu, przygotowywał drogę Chrystusowi. Gromadziły się 
wokół niego tłumy ludzi, a on rzeczywiście przygotowywał drogę Panu, pro-
stował ścieżki dla Niego, aby wszyscy ludzie mogli ujrzeć zbawienie.  
Znawcy Pisma Świętego wyjaśniają, iż na pustyni w Palestynie można zobaczyć 
niezliczoną ilość bardzo zawiłych i krętych ścieżek, jakie pozostawiają po sobie 
stada owiec, które przemieszczają się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu 

skromnej paszy. W kontekście więc warunków, jakie panują w Ziemi Jezusa, prostować ścieżki, to nic innego 
jak po prostu wykonywać ogromną pracę. 
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, to czas wzmożonej wewnętrznej pracy nad 
sobą, bo chrześcijaństwo to przede wszystkim pielęgnowanie człowieka wewnętrznego, a więc pielęgnowanie 
własnej duszy, która powinna być przeniknięta cnotami nadprzyrodzonymi: wiarą, nadzieją i miłością. I trze-
ba to sobie uświadomić z całą ostrością, że możemy zrozumieć siebie jedynie w odniesieniu do Boga. Bez 
Niego nie można również ochronić najcenniejszej ludzkiej wartości, jaką jest godność człowieka. Bóg jest 
najwyższym dobrem, a przecież wiemy na podstawie naszego codziennego doświadczenia, iż dobro pociąga 
ludzi wzwyż, natomiast zło spycha ich w dół. Bóg jest więc tym, który pragnie pociągać nas nieustannie 
wzwyż do dobra najwyższego, czyli do siebie samego. Dał nam to życie i pragnie, abyśmy je mieli, a kiedyś 
posiedli je w obfitości. 
W ten radosny czas oczekiwania na przyjście Chrystusa, jakim jest Adwent, wpatrujemy się w ludzi, którzy 
prowadzą nas do Boga i przybliżają nam Boga, bo tak bardzo przecież potrzebujemy żywych świadków 
naszej wiary. Tak bardzo; potrzebujemy przecież przykładu życia ludzi, którzy właśnie dla Ewangelii, dla Bo-
ga, dla życia przyszłego, położyli na szalę całe swoje życie. 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
8 Grudnia, 2022 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest dla nas 
wszystkich źródłem ogromnej radości. Jest to radość dla nas, niedos-
konałych, upadających i grzesznych, bo pośród nas jest bowiem ktoś, kto jest 
wolny od wszelkiego grzechu, od wszelkiej niedoskonałości, od wszelkich 
nieuczciwości; jest ktoś święty i czysty, nieskalany żadnym, nawet 
najmniejszym brudem grzechowym, jest Niepokalanie Poczęta, Najświętsza 
Maryja Panna, Matka Syna Bożego. Ona jest Matką naszego Zbawiciela, 

Jezusa Chrystusa. Ona jest także naszą Matką, ponieważ Jej Syn, umierając na krzyżu, powierzył nas Jej 
Matczynej opiece; nas wszystkich, za których przelał na tym krzyżu swoją krew na odpuszczenie naszych 
grzechów. 
Krew Jezusa, Syna Maryi, oczyszcza nas z naszych grzechów. I tak oczyszczeni, oczyszczeni przez chrzest 
św., oczyszczeni przez sakrament Pokuty, stajemy się podobni do Maryi, zostajemy napełnieni łaską 
przenajświętszą.  
Niepokalanie Poczęta, Najświętsza Maryja Panna – Ona, jako nasza Matka, chce nam pokazać, jak bardzo 
jesteśmy Jej drodzy, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Jej Syna, jak bardzo jesteśmy cenni dla Boga Ojca. 
Ona, jako nasza Matka, chce nas także nauczyć tej swojej postawy. Pragnijmy tej czystości serca, tej miłości i 
tego szacunku dla każdego człowieka, które wypełnia Niepokalane Serce Maryi.   
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Weekly Collection 
Sunday Collection: 

$1,517.00 
Fuel & Energy $1,501.00 

 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
SATURDAY, December 3rd, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* Second Collection: Energy & Fuel  
 

SUNDAY, December  4th, 2022 - Niedziela 
Second Sunday of Advent - 2 Niedziela Adwentu 

* Second Collection: Energy & Fuel  
 

THURSDAY, December  8th, 2022 - Czwartek 
The Immaculate Conception of The Blessed Virgin Mary  

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
7:30 AM and 12:00 PM - English Mass 
9:00 AM and 7:00 PM - Polish Mass  
 
SATURDAY, December 10th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św  
* Second Collection: Retirement Collection for the Religious 
 

SUNDAY, December 11th, 2022 - Niedziela 
Second Sunday of Advent - 2 Niedziela Adwentu 

* Second Collection: Retirement Collection for the Religious 

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  

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. 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  No Assignment 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - D. Swider 

Lectors 
  5:30 PM -  R. Gora  
  8:00 AM -  Z. Wydra  
10:00 AM -  J. Oszajca  
12:00 PM -  I. Szaro 

PRAYER for the Second Sunday of Advent 
Shepherd God, you have led us into the wilderness and 

stayed here with us.  
While we wait for the coming of your Kingdom and the 
promise of your Infant Son to be fully realized on earth 

and in heaven, teach us to keep our eyes on you, no matter 
what. Help us let go of the things that distract and destroy 
us, trusting that everything we need is found in you. Amen.  
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St. Adalbert Church 
Week of December 4th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of December 4th, 2022 

Sunday - December 4th, 2022 
 9:30 AM + Joseph Salus (Anniversary)  
    - Joan Salus  
 
Sunday - December 11th, 2022 
 9:30 AM + Dolores & Martin Leonard  

Memorials 
Week of December 4th, 2022 

Hosts: In Loving Memory of Sophia Róg  
  

Wine:  In Loving Memory of Stanley Róg 
    

Altar Candles: In Loving Memory of Szymon Róg 
  

Sanctuary Lamp: In Loving Memory of Alice  
    Róg 

We remember our ailing  
parishioners in  

our daily prayers,  
including those at home,  

in hospitals  
and nursing homes: 

  
John Zarzecki, Helen Sunday,  

Heronima Gałczynska, Stanislaw Pekosz,  
John Kasprzyk, Charlotte Drozd,  

Anne Baronas,  
Edward & Louis Cook, Richard Mack,  

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

Boże obdarz ich łaską zdrowia. 

SATURDAY (3rd) - SOBOTA 
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  
 
MONDAY (5th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Maria Ciesielski - Rodzina 
8:15 AM + Helen Kozlowski 
 
TUESDAY  (6th) - WTOREK 
7:30 AM + Alice Róg 
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski 
 
WEDNESDAY (7th) - ŚRODA 
7:30 AM - O potrzebne łaski i Boże    
  błogosławieństwo dla Aldony 
8:15 AM + Bogumiła i Władysław Lauwa  
   - Córka z Rodziną 
 
THURSDAY,  (8th) - CZWARTEK  
Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary 
7:30 AM - Blessings and good Health for Olga  
       Olavarria - Daughter  
9:00 AM + Robert Kay – Lavern Kay  
12:00 PM  + Josephine & Sophie Zglobicka  
   - Diana Bodzioch  
7:00 PM + Władysław i Maria Dziadosz - Córka 
 

FRIDAY (9th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Andrew Dudek  
8:15 AM + Stanisława i Bronisław Lebdowicz - Son 
 
SATURDAY (10th ) - SOBOTA 
8:00 AM + Henryk Dziadosz - Siostra Emilia  
 
5:30 PM + Stanley & Edyta Zamorski  
    - Zamorski Family 
5:30 PM + Kazimierz Wójciak - Rodzina 
 
SUNDAY - December (11th) - NIEDZIELA 

Third  Sunday of Advent  
 8:00 AM + Katarzyna i Marian Borek - Wnuk 
10:00 AM + Zygmunt i Stefania Popek  
   - Brat z Rodziną 
12:00 PM - For Religious Vocation - Anna Vargas 

Thank You to 
Nancy & Richard Zagurek  

for the  donation of $ 1,000.00   
In Loving Memory of   

Frank Jr. & Anne Zagurek. 


