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Here I Am Lord! I Come To Do Your Will  

Today is the second Sunday of Ordinary Time, Year A. This Sunday, the Church pre-
sents to us through the prophetic insights of Isaiah and John the Baptist, the: “Agnus 
Dei, qui tollit peccata mundi (Lamb of God who takes away the sins of the world).” 
One very remarkable lesson that the Church wants us to learn from this Sunday’s re-
adings and reflection is that, the Lamb of God was more than a “mere servant.” He is 
a son who obediently, fulfilled the will of the Father.  
In the first reading from Isaiah, God honored his servant, and sealed this honor with a 
promise and mission: “I will make you a light to the nations.” The purpose for this 
promise is: “So that my salvation may reach to the ends of the earth!” There are 
three basic suppositions about this promise and mission of God to his servant. The 
first is that, His servant is a trusted one. Second, he has accepted the Lord’s message 
and salvation. Third, this servant will not keep this salvation to himself. Rather, he 

will take it to others. 
In the second reading, Paul affirms his call to be an apostle. He equally proves that he obediently did God’s 
will. Also, he highlights another very important element of doing God’s will. That is, living a saintly life. One 
of the greatest missions entrusted to us on earth is to live holy lives. By so doing, we speak more volumes to 
those we are called to evangelize. It is the will of God for us to be holy because he says to us: “Be Holy for I 
the Lord your God am holy” (1Pet 1, 13-16). 
In today’s gospel, John the Baptist identifies and vividly presents the Saviour to world. By this act, John has 
completed his mission and the will of God. It was for this reason that he was called to be a prophet. He has 
obediently accomplished his mission. John therefore is a perfect example to us of how we ought to approach 
our call and the will of God for us. All we need to do is to accept it, and the Holy Spirit will confirm our ef-
forts.  
Finally, for us to do the will of God perfectly, we need to be in tune with the Holy Spirit. God will supply the 
grace that we need to do his will. The Holy Spirit will supply the power and the strength we need to fulfill our 
mission. If we remain docile to the Holy Spirit as John the Baptist was, he will reveal to us all we need to 
know. He will teach us the best way to carry out mission. Brethren, let us say with the psalmist:  
“Here I am Lord! I come to do your Will.”  

The Annual Appeal will fund essential programs and ministries at the heart of our Catholic mission in our 
four counties – namely to proclaim the gospel, to pass on the faith to future generations, particularly through 
the celebration of the sacraments, and to care for the poor and those on the margins. Now more than ever, 
especially during this health crisis, our ministries and programs need your support.  

Will you prayerfully consider making a gift to the 2023 Annual Appeal? 
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Oto Ten, który chrzci Duchem Świętym (J 1,33). 
W zeszłym tygodniu obchodziliśmy uroczystość Chrztu Pańskiego, pamiątkę chrztu Pana Jezusa w Jordanie. 
Dzisiaj wracamy do tej samej sceny, ale czytania koncentrują się na sensie tego chrztu dla nas. W Ewangelii 
św. Jan Chrzciciel daje świadectwo: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1,29). Jego słowa nabie-
rają pełnego sensu w kontekście czytania z Księgi Proroka Izajasza: Ustanowię cię światłością dla pogan, aby 
moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi (Iz 49,6). Warto sobie uświadomić, że chrzest Pana Jezusa ukazał 
Jego wybranie przez Boga do tego dzieła i to wybranie było przewidziane i zapowiedziane, między innymi 
przez usta proroka Izajasza, a ponadto, co wydaje się bardzo ważne dla nas od strony praktycznej, oczekiwane 
przez wieki! 
Bóg ma swój plan zbawienia człowieka i stopniowo go realizuje, ale nie bez naszego udziału w nim. Przede 
wszystkim nie daje nam zbawienia niezależnie od tego, czy go chcemy, czy też nie, ale odpowiada na pragnie-
nie serca. Wpierw ukształtuje nasze serca tak, abyśmy dojrzeli do przyjęcia tego, co chce nam dać. Warto o 
tym pamiętać w naszych niecierpliwych czasach, kiedy wszystko chcemy dostać od razu, bez zwłoki, a nawet 
uważamy, że się nam to od razu należy. Abyśmy mogli prawdziwie otrzymać dar, i to dar od Boga (!), musi-
my być na to przygotowani, bo dar ten nas przerasta. I zobaczmy: nawet po tylu latach przygotowania Izraela 
— od czasów proroctwa z Iz 49 minęło ok. 500 lat! — Żydzi nie zrozumieli sensu przyjścia Pana Jezusa, choć 
Prorok wyraźnie mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 
ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi (Iz 
49,6). Czekali oni na innego mesjasza, takiego, który ich nie tylko wyzwoli od pogan, ale ponadto da władzę 
nad nimi. Później szczególnie św. Paweł doświadczy odrzucenia przez Żydów dobrej nowiny przeznaczonej 
także dla pogan. Dzisiaj także wielu katolikom trudno przyjąć, że Pan Jezus jest także światłością dla pogan, 
co znaczy, jest światłością dla wszystkich, którzy nie należą do naszego Kościoła! 
Nie wystarczy zatem jedynie czekać, ale trzeba także umieć otworzyć się na nowość, na dar, który przerasta 
nasze wyobrażenia. Bóg, przychodząc, zawsze zaskakuje, bo przychodzi z łaską według swojej, a nie ludzkiej, 
miary. Chrystus żyje i działa w swoim Kościele i przez Kościół. 

By	świat	nie	stanął	na	głowie	
„Modlitwa nie jest czymś w rodzaju psychoterapii – modlitwa jest drogą dla nas samych, na której 
stopniowo uczymy się widzieć więcej...”. Benedykt XVI 
Życie na ziemi byłoby o wiele trudniejsze, wręcz niewyobrażalne, bez różnorodności: ludzi, sytuacji, zawo-
dów, bez gotowości wspierania siebie nawzajem. Trochę jak we wzruszającym filmie Podaj dalej. Każde 
otrzymane w życiu dobro domaga się rewanżu, czyli wyświadczenia pomocy komuś potrzebującemu. Dzięki 
takiej wymianie dobra świat kręci się nadal i nie musimy wszyscy zajmować się wszystkim, co byłoby raczej 
niewykonalne. Są jednak takie sfery życia, w których nikt nas nie zastąpi – nikt nie pokocha za nas, nie prze-
żyje za nas zachwytu, bólu, strachu, nadziei. Nikt nikogo nie wyręczy w przeżywaniu relacji religijnej. Ta wy-
jątkowa, jedyna w swoim rodzaju więź z Bogiem rodzi się u wierzących podczas modlitwy. 
Tylko jak się modlić, by ta modlitwa podobała się Bogu? Jak – co zapewne zaprząta myśli wielu z nas – mo-
dlić się skutecznie, czyli tak, by być przez Boga wysłuchanym? „Modlitwa nie jest czymś w rodzaju psycho-
terapii – modlitwa jest drogą dla nas samych, na której stopniowo uczymy się widzieć więcej... W słowach 
modlitwy poznajemy Boga i siebie samych” – powiedział kiedyś Benedykt XVI. Jego Alfabet myśli, który 
opublikowaliśmy w specjalnym dodatku przygotowanym na dzień jego pogrzebu, spotkał się z dużym zainte-
resowaniem czytelników. Benedykt XVI miał niezwykłą umiejętność pisania w jasny sposób o najbardziej 
skomplikowanych kwestiach wiary i codziennego życia. 
Myli się głęboko ten, kto sądzi, że modlitwa to rodzaj podania do Pana Boga z opisem sprawy, którą Najwyż-
szy ma rozwiązać według naszych sugestii. Jej celem – co dla części z nas jest ciągle niezrozumiałe – jest nie 
to, by Bóg spełnił naszą wolę, lecz to, żebyśmy my umieli wypełnić Jego wolę.  
Często słyszę głosy wątpiących: „Same modlitwy niczego nie zmienią. Rzeczywistość wokół nas zmienia tyl-
ko ciężka praca”. Owszem, ale czy nie miał racji Albert Schweitzer, gdy pisał: „Modlitwy nie zmieniają świa-
ta, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat”.  

Donate to the Annual Appeal 
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Weekly Collection 
Weekly Offering  

$2,370.00 
Fuel $900.00 

Communicating God’s 
word: 

 $652.00 
“...where your treasure is,  

there also will your heart be.” Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 
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 Ordinary Time 
* Second Collection: Maintenance Fund   
 
SATURDAY, January 21st, 2023 - Sobota 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Spowiedz Św.- Confession 
* Second Collection: Inner City Scholarship  
 
SUNDAY, January 22nd, 2023 - Niedziela 
The Third Sunday of Ordinary Time 
* Second Collection:  Inner City Scholarship  

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! 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

5:30 PM - K. Skrupskis 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM -  J. Bonafide  
  Lectors 
5:30 PM -  K. Skrupskis  
8:00 AM - M. Wiernasz 
10:00 AM - L. Spychalski  
12:00 PM -  J. Bonafide  
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St. Adalbert Church 
Week of January 15th, 2023  

Ss. Peter & Paul Church 
Week of January 15th, 2023 

Sunday - January 15th, 2023 
 9:30 AM + Raymond Raudys - Lily Kurilavicius 

Sunday - January 22nd, 2023 
 9:30 AM + George Wycosky 

Memorials 
Week of January 15th, 2023 

Hosts: O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki 
 Najświętszej dla Marka z okazji urodzin 

Wine: W intencji Rodzin z naszej parafii 

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 (14th) - SOBOTA 
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

MONDAY (16th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Jadwiga Truppo   

- Luttgens and Toporowski Family
8:15 AM + Zofia, Urszula, Michał Ogrodnik  

- Helen Sunday

TUESDAY (17th) - WTOREK 
7:30 AM + Sara Hidalgo - Ana Vargas  
8:15 AM + Władysław i Władysława Dziedzic 

WEDNESDAY (18th) - ŚRODA 
7:30 AM + Bertha & Raymond E. Battman 
8:15 AM + Mieczysław Ziobro  

- Stasia z Rodziną

THURSDAY (19th) - CZWARTEK  
7:30 AM + Helen Kozlowski 
8:15 AM + Ks. Prałat Stanisław Gawlik 

FRIDAY (20th) - PIĄTEK 
7:30 AM + Janina Lobaza - Ana Vargas  
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski  

SATURDAY (21st) - SOBOTA 
8:00 AM + Emil Kiczek - Rodzina 

5:30 PM + Zofia Zabkiewicz- (3rd Anniversary) 
- Klimek Family

SUNDAY - January 22nd, 2023 NIEDZIELA 
8:00 AM + Mieczysław Zdrojewski - Rodzina 
10:00 AM + Jakub Dudek - Stefania Koziol 
12:00 PM + Helen, Anthony and Tony               
 Klucinikas - McCaffrey and Myers Family 

Nowi Parafianie/Zmiana Adresu Osoby, kóre przybyły do 
naszej parafii i zamierzają pozostać na dłużej, prosimy  

o oficjalne zapisanie się do Parafii w kancelarii parafialnej.
Jest to potrzebne między innymi do otrzymania zaświad-
czenia o możności bycia chrzestnym lub świadkiem do
bierzmowania. Prosimy Parafian, którzy zmienili adres

lub przeprowadzają się do innej parafii, o zgłoszenie tego
faktu do kancelarii parafialnej. Potrzebne jest to do dokład-

niejszego prowadzenia kartoteki parafialnej. 

Please pray for recently deceased: Waszym  
modlitwom polecamy zmarłego: 

+ Rev. Brendan H. Quinn


