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FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

The point of Christmas is that it is about things which defy explanation, it is about ama-
zing things happening, out of this world events. Dreams and angels and babies being 
born. Joseph is a fine example to us. His world is turned upside down. He believes his 
wife Mary is unfaithful, but nevertheless he determines to be kind to her. He is forgiving 
and understanding, even though he believes that she has committed adultery with 
another man. Then when he is minded to divorce her quietly, he believes that God is tel-
ling him to take her as his wife.  

Joseph is an ordinary man, he has all the usual worries of coping with life and his betrothed wife is pregnant. 
His life is turned upside down. It is at this time of crisis that he is led to believe, and I leave it as vague as that, 
because he receives this reassuring message in a dream. Yet somehow he is led to believe, that all will be al-
right. Joseph had very little reason to be happy at that first Christmas. His wife could be thought to have be-
trayed him, he had to travel to Bethlehem and then flee a mad king. Yet because of his faith he is able to bring 
great good out of the difficulty of the situation. 
This Christmas, can we dare to try and be like Joseph? To look whatever chaos or difficulties comes along 
straight in the face and still be trusting in God that good will come out of it? Joseph had very little to go on. 
He was probably surrounded by people who told him to get rid of Mary, that no good could come out of a wo-
man like that. Yet his faith enabled him to see that God comes to us at times when we least expect it and in 
ways that we least expect.  
All around us, every day of our lives we will hear the words of people who see doom and gloom and speak 
words of hopelessness. We Christians must be better than that, we have been assured of the future by God 
himself. Because we are people who believe in the future, therefore we can live better today. We can see the 
beginnings of a new life right now, in the face of bay born in Bethlehem, (not Nazareth).  

Wigilia - Christmas Eve 

Wigilia (from the Latin term vigilare meaning "to await") is the Polish 
name for Christmas Eve. Much work must be done, including cooking, 
baking, and all the housework. This way, the two holidays that follow 
can be devoted to praying, caroling, eating, relaxing, and eventually visi-
ting. This special day is associated with several beliefs and customs. 
When the first star appears in the sky, the Christmas tree is lit and the 
dinner begins. The Christmas Eve meal starts with a prayer and the re-
ading of the Gospel account of Lk 2:1-14, the sharing of the blessed 
oplatek and exchanging wishes.  
Usually, the male head of the household takes the wafer and turns to his 

wife, extending it toward her. He wishes her good health and success in the upcoming year, the fulfillment of 
her dreams, and, if there have been any misunderstandings, he asks her for forgiveness and for the New Year 
to be a better one.  
After the breaking of the wafer and the exchanging of wishes, everyone sits down at the dinner table. The ta-
ble is covered with a white tablecloth and there is one additional place set for an unexpected guest who, espe-
cially that night, should not be turned away. This is to remind us that St. Joseph and Mary were also looking 
for shelter. Until the first star appears, Wigilia is a day of fasting. Although there are plenty of dishes on the 
table, this is a traditionally meatless dinner. After sharing the meal the family sings the carols. These activities 
continue until it is time to attend midnight Mass. In Polish it is called Pasterka, "the Mass of the Shepherds" 
to commemorate the shepherds who were the first to greet the newborn baby Jesus.  

O come, O come, Emmanuel and ransom cap ve Israel 
That mourns in lonely exile here un l the Son of God appear 
Rejoice! Rejoice! Emmanuel, Shall come to thee, O Israel... 
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Adwent - Czwarta niedziela 
Adwent tegoroczny zbliża się do swego kresu, jakim jest bliska już 
uroczystość Bożego Narodzenia, trwała i dynamiczna pamiątka 
pierwszego przyjścia Chrystusa. Przez karty Ewangelii dzisiaj 
"przechodzi" Józef jako postać milcząca. Nie zostało zapisane ani 
jedno słowo Józefa. W pierwszych latach życia Jezusa odgrywa on 
pierwszoplanową rolę. Według św. Mateusza, pochodził z królew-
skiego rodu Dawida. Był rzemieślnikiem, tradycja głosi, że cieślą. 

Ewangelia nazywa św. Józefa "mężem sprawiedliwym", to znaczy prawdomównym, uczciwym, pracowitym i 
mądrym. Zasadnicze sprawy i polecenia otrzymuje we śnie. Jemu anioł wyjaśnia tajemnicę wcielenia Syna 
Bożego (Mt 1,20-23), nakazuje ucieczkę wraz z Rodziną do Egiptu, a następnie, powrót do Nazaretu. 
W czytanej dziś Ewangelii Józef słyszy we śnie polecenie: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki". Uzasadniony jest lęk Józefa. Słusznie chce uciekać, to bowiem, co się poczęło w Ma-
ryi, jest z Ducha Bożego. Zawierzenie Bogu każe pozostać. Jest Bogu potrzebny: Synowi, którego Ona poro-
dzi, nada imię, wprowadzi Go do Domu Dawida. 
Interwencja Pana Boga zmieniła zupełnie jego plany i otwarła przed nim nową wizję sięgającą w wieczność. 
Bóg w ręce Józefa oddał swojego Syna i Jego Matkę, czyniąc go odpowiedzialnym za Ich los na ziemi. Jedno 
długo pozostawało dla niego tajemnicą: tak trudno jest realizować plany Boga. Oto z Matką Mesjasza w 
ostatnich tygodniach ciąży musi wędrować z Nazaretu do Betlejem. Tam spotykają się z nieprzychylnym 
przyjęciem. Dla ubogiego cieśli i jego Małżonki nie ma kąta na mieszkanie. Mesjasz, Syn Boga, rodzi się 
ostatecznie w stajni, a więc w warunkach urągających ludzkiej godności. Pan Bóg burzy nasze wyobrażenia. 
Adwentowe spotkanie ze świętym Józefem wzywa do głębszej refleksji nad własną wizją życia.  
Ku czemu zmierzamy? Czy jest to jedynie wizja wygodnej drogi, zamknięta w doczesności, czy też jest to 
wizja, którą roztacza przed nami Bóg? Św. Józef - tak jak Abraham - "wbrew nadziei uwierzył nadziei" i 
"uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański": wziął Matkę Jezusa do siebie. 

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ 
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. 

W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za świętą noc,  
w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Marii Dziewicy.  
Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii Św. Łukasza 2;1- 14. 

Wspólna Modlitwa 
Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prośmy  

by obdarzył nas miłością i pokojem, powtarzajmy:  
Obdarz nas miłością i pokojem!  

Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru zgody i pojednania, szczęścia i radości:  
Obdarz nas miłością i pokojem! 

Panie Jezu, obdarz nas szczęściem, radością, miłością i pokojem, także naszych sąsiadów,  
przyjaciół i znajomych: Obdarz nas miłością i pokojem!  

Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśliwych, pociesz i umocnij  
Dobrą Nowiną Zbawienia: Obdarz nas miłością i pokojem!   

Panie Jezu, obdarz, naszych zmarłych krewnych, bliskich, znajomych szczęściem i wiecznym zbawieniem:  
Obdarz nas miłością i pokojem! 

Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus  Chrystus: Ojcze nasz... 
Polećmy Bogu przez pośrednictwo Matki Jezusa Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów,  
gości, samotnych i chorych: Zdrowaś Maryjo... 
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna: spraw, 
abyśmy w naszym codziennym postępowaniu jaśnieli blaskiem Twojej światłości.  
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się 
chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy 
wspólnie sławili Twoją Ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN 
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Weekly Collection 
Sunday Collection: 

$1,967.00 
Ret. Fund: $1,130.00 

Immaculate Conc.: $520.00 
Christmas Flowers: $1,493.00 

 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
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 - 4 Niedziela Adwentu 
 

SATURDAY, December 24th, 2022 - Sobota 
 Christmas Eve - Wigilia Boże Narodzenia  
11:20 PM - Church will be open - Kościół będzie otwarty 
11:30 PM - Singing of Christmas Carols - Kolędy 
MIdnight - Solemn Midnight Mass - Uroczysta Pasterka  
 
SUNDAY, December 25th, 2022 - Niedziela 
  Christmas Day-  Boże Narodzenie 
Nie ma Mszy o 8:oo rano 
10:00AM - Msza Św. po polsku  
12:00 PM - English Mass  

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! 
O COME, LONG FORETOLD 

O come, Desired of nations, Whom priest and prophet 
long foretold Will break the captive fetters, 

Redeem the long-lost fold. Dear Savior, haste; come, 
come to earth, Dispel the night and show your face, 

And bid us hail the dawn of grace. 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

Midnight - R. Dujanowicz &  
         T. Kaluzny  
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - J. Bonafide 

 Lectors 
Midnight: - R. Gora & J. Oszajca  
10:00 AM - L. Spychalski 
12:00 PM -  A. Fojtik  

Let us pray for the repose of soul of  
Sister Marita Dargis, OSF 

Eternal rest grant upon her, o Lord. 
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St. Adalbert Church 
Week of December 18th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of December 18th, 2022 

Sunday - December 18th, 2022 
 9:30 AM + Nellie Salus (Anniversary) 
     - Joan Salus   

Sunday - December 25th, 2022 
 9:30 AM + Ruth Brazinski - Family 

Memorials 
Week of December 18th, 2022 

Hosts: In Loving Memory of Zdzisław i Mark  
  Warszawa - Lesniak Family  
 

Wine: In Loving Memory of Adam Poradowski 
   - Lesniak Family 
 

Altar Candles: In Loving Memory of Ferdynand  
     i Rozalia Lesniak - Lesniak Family 
 

Sanctuary Lamp: In Loving Memory of Wojtek 
       Lesniak - Lesniak Family 

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 (17th ) - SOBOTA 
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 
 
MONDAY (19th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Teri Lubrano - Rose Turczmanovicz  
8:15 AM + John & Veronica Ziobro   
  - Cathy Ziobro 
 
TUESDAY  (20th) - WTOREK 
7:30 AM + Cathrine Goodrich - Son Ronald 
8:15 AM + Jan i Marianna Jędrysa   
   - Córka z Rodziną   
 
WEDNESDAY (21st) - ŚRODA 
7:30 AM + Eugenia Wieszczek   
    - Siostra Emilia Ziobro z Rodziną  
8:15 AM + Carol Kortenhaus - Silvia Brooks 
 
THURSDAY,  (22nd) - CZWARTEK  
7:30 AM + Joseph & Richard Kowalczyk  
   - Mom & Dad 
8:15 AM + John & Sue Michalski   
    - Niemczyk Family 
 
FRIDAY (23rd) - PIĄTEK 
7:30 AM + Eugenia Wieszczek   
  - Wieszczek Grandchildren 
8:15 AM + Peter & Tekla Bober - Cathy Ziobro 
 
SATURDAY (24th ) - SOBOTA 
8:00 AM + Władysław, Zofia Wnek   
  - Córka Emilia z Rodziną  
8:00 AM + Walter Ziobro Family   
  - Cathy Ziobro 
 
Midnight + Walter Kaminski - Wife and Son  
Midnight + Stanisław Kudła (10 rocz.) - Rodzina  
 
SUNDAY - December (25th) - NIEDZIELA 

The Nativity of the Lord   
Boże Narodzenie 

10:00 AM + Julius & Mary Macierowski  
      - Andrzej i Nadzia Fydryszewski 
12:00 PM + Andrew Dudek - Parish  


