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THIRD SUNDAY OF ADVENT 

The third Sunday of Advent is called “Gaudete Sunday.”  
“Gaudete” means “Rejoice!” This is the theme expressed by St. Paul in his 
Letter to the Philippians: “Rejoice in the Lord always!”  
The word “rejoice” is composed of two words: “re” (again) and “joy”. So 
St. Paul repeated his exhortation: “I shall say it again: rejoice!”  
Why does St. Paul insist that we rejoice? We must remember that he wrote 
this Letter to the Philippians while he was in a dark Roman prison and wi-
thout any certainty that he can still come out alive. 
Definitely, there was nothing to rejoice about in that situation. But joy is a 
virtue and a gift of the Holy Spirit. It is not dependent on any external con-
dition. Rather, it all depends on one’s intimate relationship with God. 
Rightly, then, that St. Paul said: “Rejoice in the Lord always. Your kind-

ness should be known to all. The Lord is near” (4:4-5). 
 “Rejoice in the Lord always!” Christmas is near. We see Christmas decorations all around. We hear Christ-
mas songs and carols in the air. We go to Christmas parties and gatherings here and there. But are we really 
rejoicing? Are we filled with joy? Far from making us happy, the busy season leaves most us physically tired 
and financially drained. We often hear people complaining about the economic crisis. Many are jobless, ho-
meless and still many others are sick. The recent series of calamities and tragedies have left many families and 
communities devastated. There is so much bad news every day.  
Christmas is always the busiest season of the year. While others are stressed and anxious about so many 
things, we are reminded to focus our attention on Jesus, the center of this joyous season, the cause of our rejo-
icing. There is no reason for worries and anxieties. Whatever problems and difficulties we may encounter, we 
take them all up to the Lord in prayer. Turn worries into prayers. “Then,” St. Paul said, “the peace of God 
which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus” (Phil 4:7).  

Are we preparing ourselves to receive the Prince of Peace  
this Christmas? 

Advent Confession at St. Adalbert Church 
 

on Saturday, December 17th, from 9:00 AM to 12:00 Noon. 

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

The Need: Across the United States, hundreds of religious communities lack finan-
cial resources sufficient to meet the retirement and health-care needs of aging mem-
bers.  
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 - Trzecia niedziela 
W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas słowami św. Pawła 
do radości: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: ra-
dujcie się”. Czym jest radość i jak należy ją rozumieć, by nie pomylić 
jej z płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem? Św. Franci-
szek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego 
pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. 
Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość 
duszy i ciała do pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Ma-
my bowiem w każdym swoim życiowym położeniu dostrzegać obec-
ność Boga i być wdzięcznym. y czynić? To pytanie, które stawiali Ja-

nowi nad Jordanem celnicy i żołnierze, pozostaje aktualne również dla nas, „ludzi adwentowych”. I warto 
szukać na nie odpowiedzi w czasie tegorocznego Adwentu, kiedy odczuwamy, że zbliżamy się do spotkania z 
Panem. Pięknie wyglądają w Adwencie oświetlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na poranne msze ro-
ratnie. Ale jakże wiele światła rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują dzieła pojednania z Bogiem i 
wspólnotą Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału i odnawiają wewnętrzną radość. „z powodu tego, że 
zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubili-
śmy” (papież Franciszek). 
W tym czasie adwentowego oczekiwania na spotkanie z Panem częściej obdarowujmy się uśmiechem, który 
szczególnie w trudnych chwilach dodaje otuchy. I podejmijmy wezwanie św. Pawła: „O nic się już zbytnio 
nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczy-
nieniem”. 

PRZYGOTUJMY SIĘ JAK NAJLEPIEJ 
 NA PRZYJŚCIE KSIĘCIA  

SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU. 

 Sakrament Pojednania:   

w Kościele Św. Wojciecha 

Sobota, 17 Grudnia, 2022 

od godz. 9 do 12:00 w południe. 

Dzisiaj w niedzielę, 11 Grudnia 2022, mamy specjalną kolektę na 
FUNDUSZ EMERYTALNY DLA OSÓB ZAKONNYCH. 

Prawie 38,500 osób zakonnych przekroczyło 70 rok życia.  
Całe swoje życie poświęcili służbie Kościołowi, posługując wśród chorych,  

ucząc i wychowując dzieci, pomagając wspólnotom parafialnym i emigrantom.  
Teraz ONI potrzebują naszej pomocy.  

Druga kolekta będzie przeznaczona na ten cel.  
Bóg zapłać. 
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Weekly Collection 
Sunday Collection: 

$1,798.00 
Fuel & Energy: 

$1,287.00 
“...where your treasure is,  

there also will your heart be.” Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 

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 
Third Sunday of Advent - 2 Niedziela Adwentu 

* Second Collection: Retirement Collection for the Religious 
 
SATURDAY, December 17th, 2022 - Sobota 
* 9:00 AM - 12:00 PM - Advent Confession 
  - Spowiedz Św przed Bożym Narodzeniem 
 

SUNDAY, December 18th, 2022 - Niedziela 
Fourth Sunday of Advent - 2 Niedziela Adwentu 

 

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  -  ... 
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 

AN ADVENT PRAYER  

May the God of peace make us  
completely holy.  

May God keep us blameless in  
spirit, soul and body for the coming 

of our Lord Jesus Christ.  
Forever faithful is the One who  

calls us— God our Father!  
Expectant, let us live in joyful hope 

for the revelation of the glory of  
our God and Savior, Christ Jesus!  

To him be glory forever! Come, Lord Jesus!  
Your grace be with us all.  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  -  D. Swider 
10:00 AM - T. Kaluzny 
12:00 PM - R. Dujanowicz 

 Lectors 
  5:30 PM -  D. Swider 
  8:00 AM -  J. Oszajca 
10:00 AM -  J. Borsukiewicz 
12:00 PM -  J. Bonafide 

O come, o come Emmanuel!!! 
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St. Adalbert Church 
Week of December 11th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of December 11th, 2022 

Sunday - December 11th, 2022 
 9:30 AM + Dolores & Martin Leonard  
 
Sunday - December 18th, 2022 
 9:30 AM + Nellie Salus (Anniversary) 
     - Joan Salus   

Memorials 
Week of December 11th, 2022 

Hosts: In Loving Memory of Helen Kaczmarczyk 
    - Daughter Gloria  
    

Wine:   In Loving Memory of Mary V. Macierowski 
    - Rodzina  
    

Altar Candles:  In  Loving Memory of Maria  
    Ciesielski - Rodzina  
Sanctuary Lamp:  

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 (10th ) - SOBOTA 
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 
 
MONDAY (12th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Hermelinda Barria - Ana Vargas  
8:15 AM + Ryszard Tyczka - Arleen Golda  
 
TUESDAY  (13th) - WTOREK 
7:30 AM + Vincent & Bertha Latka  
   - Betty & Frank Saluccio 
8:15 AM + Barbara Brutka - St. Theresa’s Club  
 
WEDNESDAY (14th) - ŚRODA 
7:30 AM + Alex & Stella Zakrzeski  
    - Rodzina  
8:15 AM + Felicia Bober - Cathy Ziobro  
 
THURSDAY,  (15th) - CZWARTEK  
7:30 AM + Anna Mycholik  
8:15 AM + Olimpia i Taduesz Pleskacz  
   - Jolanta Ligocki  
 
FRIDAY (16th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Bronisława i Stanisław Kopera  
8:15 AM + Sherry Quartararo - Cathy Ziobro 
 
SATURDAY (17th ) - SOBOTA 
8:00 AM + Gustaw i Aurelia Król    
   - Córka z Rodziną 
 
5:30 PM + John Cioban - Michael Macierowski  
 
SUNDAY - December (18th) - NIEDZIELA 

Fourth Sunday of Advent  
 8:00 AM + Maria i Franciszek Deńko - Rodzina  
10:00 AM + Jan Słowinski - Rodzina  
12:00 PM + Lorraine Krenek - Krenek Family 


