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The Epiphany of the Lord      
Today we celebrate the feast of the Three Kings,  

who are also known as the Three Wise Men or the Magi.  
Their names were:  
 Melchior, meaning "king of light"; Caspar, "the white one";  
  and Balthazar, "the lord of treasure."  

 
In the Middle Ages, Caspar was depicted as young,  
Mechior as middle-aged, and Balthasar as ancient.  

They saw the star over Bethlehem when Christ was born and followed it to find Jesus.  
They came bearing gifts of gold, frankincense and myrrh.  

The feast, which commemorates the manifestation of Jesus Christ to the Gentiles as represented  
by the Kings, is also called "The Epiphany."  

At this moment, Jesus was revealed as the Savior of the whole world. 

Wise Men & Women Still seek Him! 
 

  Welcome to all friends and parishioners, who are visiting us during the Christmas season. 
We hope you find the beauty of St. Adalbert Church and our outdoors Nativity  

to be an inspiration in your prayer life. 
As the Magi of old, stop by the crib and look upon the Christ child;  

see the face of God’s enduring love.  

Pope Benedict XVI: Eight years as pope capped long ministry as teacher of faith 
 
Retired Pope Benedict XVI passed away Dec. 31 at 9:34 a.m. in his residence at the Mater Ecclesiae Mona-
stery in the Vatican Gardens. Pope Francis is scheduled to preside over the funeral Mass Jan. 5 in St. Peter's 
Square. 
A close collaborator of St. John Paul II and the theological expert behind many of his major teachings and 
gestures, Pope Benedict came to the papacy after 24 years heading the doctrinal congregation's work of sa-
feguarding Catholic teaching on faith and morals, correcting the work of some Catholic theologians and 
ensuring the theological solidity of the documents issued by other Vatican offices. 
As pope, he continued writing as a theologian, but also made historically important gestures to Catholics 
who had difficulty accepting all of the teachings of the Second Vatican Council, particularly about the litur-
gy. In 2007, he widened permission to use the "extraordinary" or pre-Vatican II form of the Mass and, a 
short time later, extended a hand to the traditionalist Society of St. Pius X. Besides lifting the excommuni-
cations of four of the society's bishops who were ordained illicitly in 1988, he launched a long and intense 
dialogue with the group. In the end, though, the talks broke down. 
Joseph Ratzinger was born April 16, 1927, in the Bavarian town of Marktl am Inn, the third and youngest 
child of a police officer, Joseph Sr., and his wife, Maria. Young Joseph joined his brother, Georg, at a mi-
nor seminary in 1939. 
Like other young students in Germany at the time, he was automatically enrolled in the Hitler Youth pro-
gram, but soon stopped going to meetings. During World War II, he was conscripted into the army, and in 
the spring of 1945, he deserted his unit and returned home, spending a few months in an Allied prisoner-of-
war camp. He returned to the seminary late in 1945 and was ordained six years later, along with his brother. 
Eternal rest grant unto him, O Lord. And let perpetual light shine upon him. 
O God, faithful rewarder of souls, grant that your departed servant Pope Emeritus Bene-
dict, whom you made successor of Peter and shepherd of your Church, may happily enjoy 

for ever in your presence in heaven the mysteries of your grace and compassion,  
which he faithfully ministered on earth. Through Christ our Lord. Amen. 
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Niedziela Objawienia Pańskiego 
Święto „Trzech Króli” 

 

Tysiące ludzi wędrowało do Jerozolimy. Jedni, aby pohandlować, bo 
był to ważny rynek świata. Drudzy, by posłuchać uczonych rabinów, 
którzy w portykach świątyni odpowiadali na trudne pytania.   
Wśród wędrujących spotykamy kilku mędrców, którzy szukają naj-
większego Skarbu.  
Nie interesują się tym, co jest na rynku, ani tym, co mówią uczeni, nie 
interesują się karierą i nie zdążają do świątyni. Oni szukają Zbawiciela. 

Im jest potrzebne spotkanie z Mesjaszem. Mówią o tym wyraźnie na dworze Heroda i od nich dowiaduje się 
o tym cała Jerozolima. Nikt jednak z nimi nie szuka. Nawet uczeni powiedzieli im: idźcie do Betlejem, może 
tam Go znajdziecie, ale sami nie poszli. Oni wędrują i znajdują. Tylko oni w tym wielkim gwarnym mieście, 
wśród setek tysięcy byli autentycznie głodni wartości religijnych.  

Obyśmy byli tak mądrzy, jak ci mędrcy, którzy nie zatrzymali się ani na rynku,  
ani na dworze Heroda, ani u rabinów, tylko wędrowali do Betlejem,  by spotkać Zbawiciela. 

Refren Psalmu wyraża przesłanie dzisiejszej uroczystości: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.  
Narodzenie Chrystusa sprawiło, że stał się On dostępny dla każdego człowieka, by każdy w Nim mógł po-
znać i uwielbić Boga dostępując zbawienia. Każdy w Chrystusie ma więc dostęp do Boga. Św. Paweł prze-
konuje, że ma to miejsce w Kościele Chrystusowym przez głoszenie Ewangelii: Nie była ona oznajmiona 
synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, ale teraz została ona objawiona przez Ducha świętym Jego apo-
stołom i prorokom, tzn. że poganie już są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy 
w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Wizyta trzech mędrców przybyłych ze Wschodu, by oddać pokłon 
nowonarodzonemu dziecięciu Bożemu, jest wyrażeniem prawdy, że mądrość ludzka przede wszystkim u 
stóp żłóbka winna szukać prawdziwej mądrości życia, bo w Nim jest źródło naszego zbawienia.  

Pogrzeb papieża seniora Benedykta XVI 
Benedykcie, wierny przyjacielu Oblubieńca, niech twoja radość będzie doskonała, gdy będziesz sły-
szał ostatecznie i na zawsze Jego głos! – tymi słowy Franciszek zakończył swe kazanie podczas Mszy 
św. pogrzebowej na placu św. Piotra za duszę śp. papieża seniora Benedykta XVI, który kierował Ko-
ściołem w latach 2005-2013, a który zmarł w wieku 95 lat 31 grudnia 2022 r. w klasztorze Mater 
Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. 
W pogrzebie pod przewodnictwem papieża Franciszka, uczestniczyło 120 kardynałów, ponad 400 biskupów 
i 3700 kapłanów z całego świata, a także sto tysięcy wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra w Waty-
kanie. 
Eucharystię rozpoczął śpiew „Requiem aeternam dona ei, Domine”: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie. W tym czasie z bazyliki na plac szła długa procesja kardynałów i patriarchów katolickich Kościołów 
wschodnich. Papież Franciszek poprowadził Liturgię Słowa, natomiast Liturgię Eucharystyczną – kard. 
Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. 
Swą homilię papież Franciszek oparł na słowach, jakie umierający Jezus wypowiedział na krzyżu: „Ojcze, 
w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46). Podkreślił, że były one jakby „Jego ostatnim tchnie-
niem”, potwierdzającym to, „co charakteryzowało całe Jego życie: nieustanne powierzanie się w ręce Jego 
Ojca”. Były to „ręce przebaczenia i współczucia, uzdrowienia i miłosierdzia, namaszczenia i błogosławień-
stwa, które skłoniły Go, by oddał się również w ręce swoich braci”. Te „zranione ręce wychodzą na spotka-
nie i nie przestają się ofiarowywać, abyśmy poznali miłość, jaką Bóg ma ku nam” – powiedział Ojciec 
Święty.  

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w Pokoju. 
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Weekly Collection 
 

Solemnity of Mary  
$ 1,785.00 

 

Special Collection 
Energy $ 1,949.00 

 

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

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
SATURDAY, December 7th, 2023 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Spowiedz Św.- Confession 
* Second Collection: Communicating God’s Word  
 
SUNDAY, January 8th, 2023 - Niedziela 
The Epiphany of the Lord - Niedziela Objawienia Pańskiego 
* Second Collection: Communicating God’s Word  
 
TUESDAY, January 10th, 2023 - Wtorek 
Beginning of Homes blessings. Rozpoczęcie kolędy 
Blessing will last to Saturday, January 21, 2023 
 
SATURDAY, January 14th, 2023 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Spowiedz Św.- Confession 
* Second Collection: Maintenance Fund 
 
SUNDAY, January 15th, 2023 - Niedziela 
The second Sunday of Ordianry Time - Okres zwykły 
* Second Collection: Maintenance Fund   

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

5:30 PM - D. Swider 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - K. Skrupskis 

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

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 -  A. Fojtik 

Prayer for the New Year 2023 
 

Let us live each day in the most loving ways,  
the God-conscious way.  

Let us serve all who are in need, regardless of race,  
color or creed.  

Let us keep God of our own understanding  
in our hearts and to chant God's name each day.  

Let us lead the world from darkness to light, 
 from falsehood to truth and from wrong to right. 

Let us remember that we are all one,  
embracing all, discriminating against none. 

May your year be filled with peace, prosperity and love.  
 

May God's blessings shower upon you  
and bestow upon each of you a bright,  
healthy and peaceful new year 2023 !!! 

A PRAYER FOR PEACE 
Mary, Queen of Peace, we turn to you, our Mother.  

Into your hands we place our prayers. 
 For our men and women serving in the military, protect them! 

For innocent victims of war and violence, spare them!  
For those who mourn and are injured, 

comfort them! For people of all nations, unite them! 
In the love and peace of your Son, the Prince of Peace.   

Mary, Queen of Peace, pray for us! 
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St. Adalbert Church 
Week of January 8th, 2023  

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of January 8th, 2023 

Sunday - January 8th, 2023 
 9:30 AM + Dolores & Martin E. Leonard  
 
Sunday - January 15th, 2023 
 9:30 AM + Raymond Raudys - Lily Kurilavicius  

Memorials 
Week of January 8th, 2023 

Hosts: Birthday Blessings 
 
Wine: O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę 
  Matki Najświętszej z okazji urodzin 
  
Altar Candles:  
 
Sanctuary Lamp:  

We remember  
our ailing  

parishioners in  
our daily prayers,  

including those  
at home,  

in hospitals  
and nursing homes: 

  
Helen Sunday, Heronima Gałczynska,  

Stanislaw Pekosz, Cecylia Zajac, 
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 (7th) - SOBOTA 
5:30 PM + Arleen Golda - Sonny & Donna 
 
SUNDAY - January 8th, 2023 - NIEDZIELA 
8:00 AM + Marianna & Jan Jędrysa  
    - Córka z Rodziną 
10:00 AM + Roman i Genewefa Barlik  
   - Rodzina Barlik   
12:00 PM + Eugeniusz Koziol   
 (18th Annivesary) - Wife & Children  
 
MONDAY (9th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Rosario Vargas - Ana Vargas  
8:15 AM + Eugenia Wieszczek - Family 
 
TUESDAY (10th) - WTOREK 
7:30 AM +  Bronisława i Stanisław Kopera  
8:15 AM +  Eugenia Wieszczek   
  - Siostra Stasia z Rodziną 
 
WEDNESDAY (11th) - ŚRODA 
7:30 AM - Blessings for Luis Andres Vargas 
   - Ana Vargas      
8:15 AM + Władysław i Hanka Zdziarski  
 
THURSDAY, (12th) - CZWARTEK  
7:30 AM + Helen Kazlowski  
8:15 AM + Zofia i Stanisław Dabrowski  
   - Helen Sunday  
 
FRIDAY (13th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Bertha & Raymond Battman 
8:15 AM - O potrzebne łaski i Boże  
  błogosławieństwo dla Aldony  
  
SATURDAY (14th) - SOBOTA 
8:00 AM + Ramon Olavaria - Ana Vargas 
 
5:30 PM + Eugenia Wieszczek   
  - Mr. & Mrs Rich Zamorski  
 
SUNDAY - January 15th, 2023 -NIEDZIELA 
8:00 AM + Jan Socha - Żona i Rodzina 
10:00 AM + Julius & Mary Maciorowski  
  - Andrew and Nadine Fydryszewski 
12:00 PM + Edward Blizniak   
  - Stanley i Cathrine Pekosz  

 THE HOLY STAR 

O Father, may that holy star 

Grow every year more bright and send 
its glorious beams afar to fill the world with light.     

-----William Cullen Bryant 


