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 Sala św. Jana Pawła II — St. John Paul II Hall  
Kontakt w sprawie wynajmu sali: tel: 617-268-4355 
  W sprawie sprzętu audio-wizualnego tel. 617-922-3691 
Contact for renting the hall: tel: 617-268-4355 
  For audio-visual equipment tel. 617-922-3691 (Mariusz) 

 Ministranci / Altar Servers - Eugeniusz Bramowski  
Spotkania w pierwsze niedziele miesiąca w sali świętego Jana 
Pawła II o godz. 10:00 am (781-871-2991) 

 Fundacja Kultury Polskiej - Polish Cultural Foundation, 
Inc. - Mr. Andrzej Pronczuk - tel. 617-859-9910 

 Polska Szkoła Sobotnia - Polish Saturday School 
- Mr. Jan Kozak - tel. 617-464-2485 

 Chór Parafialny i Chórek Dziecięcy Promyki św. Jana 
Pawła II - Parish Choir & Children Choir  
- Mrs. Marta Saletnik, tel. kom. 857-212-7962 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP #37 
Mr. Wincenty Wiktorowski - tel. 617-288-1649 
Grupa AA - Stanisław, tel. 508 283 4262 Sala pod kościołem. 

 Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 pm 

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 pm - St. John Paul II hall 
www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Żywy Różaniec / Rosary Society - Mrs. Genowefa Lisek 
tel. 617-436-5779 

 Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 
Sisters of Our Lady of Mercy:  tel. 617-288-1202 

 Polski Amatorski Teatr w Bostonie / Polish Theater  
- Mrs. Małgorzata Tutko: tel. 617-325-2208 

 Harcerze / Polish Scouts - The meetings will be conducted  
in Polish for young boys and girls. Contact information:  
Mateusz Wozny,  
tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Klub Polski 
Polish American Citizens Club - Mr. Christopher Lisek 

 Club: 617-436-2786; Cell: 617-436-2686 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 

BIURO PARAFIALNE / PARISH OFFICE 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

Monday - Friday - 8:00 am - 2:00 pm 
Saturday: 10:00 am - 12:00 pm 

Evenings and weekends - by appointment only. 
 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

MASS SCHEDULE 

Mon. - Wed.  7:00 am (English); 8:00 am (Polish) 

Thursday  7:00 am (English) 7:00 pm (Polish) 

Friday  7:00 am (English) 
 6:00 pm - 7:00 pm - Adoracja Najśw. Sakr. - Koronka 
 Spowiedź - Adoration, Divine Mercy Chaplet, Confession  

 7:00 pm (Polish) 

Saturday 8:00 am (Polish) 4:00 pm (English) 
 7:00 pm (Polish) 

Sunday 8:00 am (Polish) 9:30 am (English) 
 11:00 am (Polish) 

Holydays - as announced 
 

SPOWIEDŹ / CONFESSIONS  

Friday 6:00 pm and every day 30 min. before Masses. 

CHRZEST / BAPTISM 

By arrangement with the priest.  
Instruction for parents and godparents is required. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA / MARRIAGE 

Please, make arrangement with the parish office at least six 
months in advance. Instruction is required. 

SAKRAMENT CHORYCH/SACRAMENT OF THE 
SICK 

Parishioners who are seriously ill should call the office to 
arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

Misją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary 
rzymsko-katolickiej i polskiego dziedzictwa. Ofiarnie i nieustannie służymy 
Bogu i sobie nawzajem zachowując i dzieląc się naszymi 
polskimi tradycjami w otwarciu się na wszystkich ludzi. 
Parafię obsługują Ojcowie Franciszkanie. 
 
The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is 
to bear witness to our Roman Catholic faith and our Polish 
heritage. We strive to continue to serve God and each other, 
celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out 
to all people. The parish is served by Conventual Franciscan Friars. 

ŻYCIE JEST DAREM OD BOGA 
Jeżeli odkryłaś, że pod Twym sercem poczęło się życie, przyjdź do nas 
sama lub z najbliższą osobą i podziel się tą wspaniałą nowiną. Będzie-
my Ci błogosławić, a jeśli trzeba - służyć pomocą. Nie lękaj się! 
- Ojcowie franciszkanie 

LIFE IS A GIFT FROM GOD 
If you discovered that a new life began under your heart, come to us 
alone or with someone you love, and share this wonderful news. We 
will bless you, and - if necessary - offer you help. Do not be afraid! 
- Franciscan Fathers 

PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 
OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM Conv.) 

Fr. Jerzy Żebrowski OFMConv. - pastor 
Fr. Józef Brzozowski OFMConv. - guardian & parochial vicar 

Fr. Aloysius Minyong Hong OFMConv. - in residence 

KATECHECI / CATECHISTS  
                      Diakon Wojciech Morański - bierzmowanie;  
 Katarzyna Chludzińska - kl. 0; Elżbieta Sokołowska - kl. 1;  

 O. Jerzy Żebrowski - kl. 2; Zofia Fiedorczyk - kl. 3; 
Monika Danek - kl. 4 i 5;   

Piotr Goszczynski - kl. 6;  Danuta Daniels - kl. 6; 
Eugeniusz Bramowski - kl. 7; 

Alicja Szewczyk, Beata Kozak, Małgorzata Sokołowska, 
Urszula Boryczka, Danuta Surowiec-Ramos - zastępstwa 

Iwona Gajczak - koordynatorka  

PRACOWNICY PARAFII / OFFICE STAFF  
Secretary & Religious Education Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 

SŁUŻBA MUZYCZNA / MUSIC MINISTRY  
Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  

ZAKRYSTIA/SACRISTAN – KWIATY/FLOWERS 
Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall 
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Saturday November 28, 2015   

        8:00 am   † Cecylia i Stanisław Jarzębscy— Wnuczek z rodziną                       

        4:00 pm  † Leokadia & Edward Sweda— Helen Daniszewska 

        6:45 pm  -  Wypominki za Zmarłych 

        7:00 pm  - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS    

1ST SUNDAY OF ADVENT, NOVEMBER 29, 1 NIEDZIELA ADWENTU                 

        8:00 am  † Jakub Niemczyk— Mama i siostra z rodziną   

        9:30 am  † Grzegorz Puricelli— Parents & sister 

     

Monday, November 30, 2015 - św. Andrzeja    

 7:00 am  † Stephen Haberek— Daughter Paula    

 8:00 am  † Tadeusz Susoł— Tomasz i Danuta      

 7:00 pm  † Tadeusz Susoł— Siostra Alicja    

Tuesday, December 1, 2015       

 7:00 am  † Kazimiera Matwiejczuk— Husband and son   

 8:00 am  † Bożena Banuk— Znajoma     

    † Michał i Józefa Hurkacz— Wnuczka z rodziną 

Wednesday, December 2, 2015  

 7:00 am  † For the deceased brothers, sisters, parents, relatives 

      & benefactors of the Franciscan Order   

 8:00 am  † Olga Antczak— Joanne Finnerty 

Thursday, December 3, 2015  

       7:00 am  † Deceased memebers of Słomiński & Rudzki Families— Family 

 7:00 pm  † Janina i Kazimierz Kuczyński— Lucy Willis   

  † Tomasz Wojdakowski— Żona i dzieci    

  - O zdrowie i Boże błog. dla Kasi z okazji urodzin  — Mąż i syn 

Friday, December 4, 2015 - First Friday 

 7:00 am † Agnes Haberek— Daughter Paula 

       8:00 am  † Maria Błazy— Rodzina Bochyńskich i Ramusiewicz 

      7:00 pm  † Irena Brodecka (1 roczn.) - Siostrzenica z rodziną  

Saturday, December 5, 2015  

 8:00 am  † Tadeusz i Teresa Dachtera— Córka i wnuczka z rodziną 

 4:00 pm  † Leokadia, Józef & Josephine Daniszewski— Helen Daniszewska

 7:00 pm  † Jan i Dariusz Litra— Anna z rodziną   

2ND  SUNDAY of Advent December 6, 2 NIEDZIELA ADWENTU   

 8:00 am  - ZA PARAFIAN — FOR OUR PARISHIONERS     
 9:30 am  † Leokadia & Wacław Radko— Son with family 

 

  

MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

11:00 am      -  O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Grzegorza  

  Boryczki — Żona z dziećmi           

Na misjach franciszkańskich zostaną odprawione Msze św. w intencjach: 

† Gertruda i Marek Gugała— Rodzina 

† Michał Woźnica (roczn.) — Córka 

-  O Boże błog. i zdrowie dla Lucyny Sikory i Zofii Szydłowskiej  

— Siostra i córka                                         

11:00 am         † Józef Wróblewski— Żona z rodziną   

Scripture for the week of November 29, 2015 

29 SUN Jer 33:14-16/1 Thes 3:12-4:2/Lk 

21:25-28, 34-36 

30 Mon Rom 10:9-18/Mt 4:18-22 

1 Tue Is 11:1-10/Lk 10:21-24 

2 Wed Is 25:6-10a/Mt 15:29-37 

3 Thu Is 26:1-6/Mt 7:21, 24-27 

4 Fri Is 29:17-24/Mt 9:27-31 

5 Sat Is 30:19-21, 23-26/Mt 9:35-10:1,  5a, 

6-8 

6 SUN Bar 5:1-9/Phil 1:4-6, 8-11/ 

Lk 3:1-6 

                           Heads Up  
  Every Advent, the Liturgy of the Word gives our 

sense of time a reorientation. There's a deliberate 

tension in the next four weeks' readings - between 

promise and fulfillment, expectation and delive-

rance, between looking forward and looking back. 

  In today's First Reading, the prophet Jeremiah 

focuses our gaze on the promise God made to 

David, some 1,000 years before Christ. God says 

through the prophet that He will fulfill this promi-

se by raising up a "just shoot," a righteous of-

fspring of David, who will rule Israel in justice 

(see 2 Samuel 7:16; Jeremiah 33:17; Psalm 89:4-

5; 27-38). 

  Today's Psalm, too, sounds the theme of Israel's 

ancient expectation: "Guide me in Your truth and 

teach Me. For You are God my Savior and for 

You I will wait all day." 

  We look back on Israel's desire and anticipation 

knowing that God has already made good on tho-

se promises by sending His only Son into the 

world. Jesus is the "just shoot," the God and 

Savior for Whom Israel was waiting. 

  Knowing that He is a God who keeps His promi-

ses lends grave urgency to the words of Jesus in 

today's Gospel. 

  Urging us to keep watch for His return in glory, 

He draws on Old Testament images of chaos and 

instability - turmoil in the heavens (see Isaiah 

13:11,13; Ezekiel 32:7-8; Joel 2:10); roaring seas 

(see Isaiah 5:30; 17:12); distress among the na-

tions (see Isaiah 8:22/14:25) and terrified people 

(see Isaiah 13:6-11). 

  He evokes the prophet Daniel's image of the Son 

of Man coming on a cloud of glory to describe 

His return as a "theophany," a manifestation of 

God (see Daniel 7:13-14). 

  Many will cower and be literally scared to death. 

But Jesus says we should greet the end-times with 

heads raised high, confident that God keeps His 

promises, that our "redemption is at hand," that 

'the kingdom of God is near" (see Luke 21:31). 

                                                  Dr. Scott Hahn 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFqM_h-KbJAhUGaD4KHbz8BngQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblogownia.stacja7.pl%2Fmsza-sw-kapusciany-przewodnik-cz-2%2F&psig=AFQjCNFfEcpP-vCTtgryux5UZVNA47p5EA&ust=14483815
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1ST SUNDAY OF ADVENT 

  

FROM THE PASTOR’S DESK- 

Z BIURKA PROBOSZCZA 

 

  THE MEANING OF ADVENT 
 

Advent is the beginning of the Church Year.  It begins on 

the fourth Sunday before Christmas Day, which is the 

Sunday nearest November 30, and ends on Christmas Eve 

(Dec 24). The word Advent means "coming" or "arrival." 

The focus of the entire season is the celebration of the 

birth of Jesus the Christ in his First Advent, and the antici-

pation of the return of Christ the King in his Second Ad-

vent. Thus, Advent is far more than simply marking a 

2,000 year old event in history. It is celebrating a truth 

about God, the revelation of God in Christ whereby all of 

creation might be reconciled to God. That is a process in 

which we now participate, and the consummation of 

which we anticipate. Scripture reading for Advent will 

reflect this emphasis on the Second Advent, including 

themes of accountability for faithfulness at His coming, 

judgment on sin, and the hope of eternal life. 

In this double focus on past and future, Advent also sym-

bolizes the spiritual journey of individuals and a congre-

gation, as they affirm that Christ has come, that He is pre-

sent in the world today, and that He will come again in 

power. That acknowledgment provides a basis for King-

dom ethics, for holy living arising from a profound sense 

that we live "between the times" and are called to be faith-

ful stewards of what is entrusted to us as God’s people. 

So, as the church celebrates God’s entering into history in 

the Incarnation, and anticipates a future consummation to 

that history for which "all creation is groaning awaiting its 

redemption," it also confesses its own responsibility as a 

people commissioned to "love the Lord your God with all 

your heart" and to "love your neighbor as yourself." There 

are no longer any "official" days of fast or abstinence dur-

ing Advent, but Catholics are encouraged to prepare them-

selves spiritually during Advent with voluntary acts of 

prayer, fasting, penance and almsgiving. In our Christian 

Community everyone will have a chance to participate 

actively in the wonderful time of another Advent in our 

life time. Children, young people and adults are asked to 

collect “good deeds” for baby Jesus.  At the back of our 

church  we will have  2 special boxes: small one  for chil-

dren and big box for the rest of the congregations. Coming 

to the church on Sunday we can drop off our little cards-  

our “good deeds” or our special petitions into one of the 

boxes.  

 They will make a special gift of our our Christian Family 

for the awaited King of kings.  Jesus constantly showers 

us   with His graces; so let us use this year’s Advent as a 

special time to pay Him  back!  We know that Jesus is not 

only our God, but also our  best  friend.  He is coming 

down from heaven to share our lives, to bless us, to sup-

port us on our earthly journey. Jesus is always out there 

for us.  He knows us in and out  and will never forget us.  

So let us open our hearts for the coming Jesus and prepare 

a room for Him.  Don’t be afraid to say thank you and ask 

Him for a special graces for yourself, for our families, our 

parish, our country and the world. The coming Jesus 

would like to bring us peace, joy, happiness, prosperity 

and all the support we need. On December 20th, the last 

Sunday of Advent, during the 11 o’clock Mass we will 

wrap up the   “spiritual gifts” collected  by our Christian 

Family for the coming Jesus.  During that Mass we will 

ask Mary, mother of Jesus and our mother in heaven,  to 

accept and  present the “good deeds” we have collected to  

her beloved Son. As a Christian Community we will invite 

the public to join us in our spiritual project as well. Soon 

we will notice in front of our church a specially build-   

simple nativity crib,  as reminder of the poor condition 

into which Jesus was born  in Nazareth more than  two 

thousand years ago. In that way we invite the public to 

reflect on their personal lives.  Through our help they will 

be able to    invite Jesus into their families  and  into our 

complicated and problematic society. During the time of 

Advent as a practising Catholics  we are asked to pray 

more, to perform an extra acts of charity, to be reconciled 

with the people around  us,   to reflect more on our spiri-

tual life.  We should think how to help other people  in 

inviting and   welcoming Jesus into their hearts and their 

families. Let us keep in mind that after all Christmas time 

is not about shopping, exchanging gifts, big dinners, en-

joying food  and festivity… Jesus Christ is the main rea-

son for the special season!  Christmas without Jesus in 

our hearts has no meaning! It would be just another big 

meal, exchanging of gifts, meeting members of family or 

friends…  So let us make sure that  this coming Christmas  

will be a very special one, the best one ever!  Let us start 

working towards achieving that geol. Let us spend   prop-

erly the joyful Advent time  in  preparing ourselves to 

welcome our Lord Jesus Christ into hearts and our fami-

lies. May the Lord bless our efforts.  Happy and joyful 

Advent to all of us. 
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KOLEKTY Z POPRZEDNIEJ NIEDZIELI 

Kolekta I - $1,816.00; Kolekta II - $ 1,115.00 

W następną niedzielę druga kolekta będzie na 
“Christmas Flower Offering - Kwiaty na Boże  

Narodzenie”. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających  

w szpitalach: Józefina Szloch, Wayne & Shirley 

Gouliaski, Bolesława Lingo, Evelyn Baszkiewicz, 

Aniela Socha, Amalia Kania, Regina Suski, 

Blanche Bielawski,  

Janina Adranowicz, Rita Wyrwicz, Emily Snow. 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

1 NIEDZIELA ADWENTU 

SAVE THE DATE 
 11/29/2015, the Cathedral of the Holy Cross, 3:00 PM 

- the Bishop Cheverus Medal presentation  

 12/5/2015, 11:45 AM - The blessing of the Manger  

    12/6/2015, 11:00 AM - Enrollment of new altar 

 servers 
    12/13/2015, after the 11:00 AM Mass, 

 Parish Potluck  
    12/19/2015, 9:00 AM - General  

        cleaning of  the church 
 

 12/20/2015, 4:00 PM - Advent Peni-

tential Service 
 

  
CHRZEST CHRZEST --  BAPTISMBAPTISM  

  

JJAKEAKE  DOMINICDOMINIC  CHUDAŚCHUDAŚ 

11.29.2015 o godz. 11:00 am  

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY -  to impreza dla każdego! 

W niedzielę, 6 grudnia, w godz 10:30 do 14:30, w sali św. 

Jana Pawła II odbędzie się doroczny Kiermasz Świąteczny 

organizowany przez Fundację Kultury Polskiej. W tym 

roku oprócz tradycyjnych będzie szereg nowych atrakcji i 

niespodzianek.  

Tradycyjnie będą sprzedawane piękne, ręcznie malowane, 

sprowadzone z Polski, szklane bombki na choinkę i kra-

kowskie szopki.  Poza tym będą też inne wyroby polskie-

go rzemiosła, a także stroiki, książki i obrazy. 

W tegorocznej ofercie znajduje się nie lada gratka dla 

amatorów dobrej, polskiej muzyki świątecznej. Będzie 

można obejrzeć na zainstalowanym ekranie i posłuchać, a 

następnie kupić płytę DVD z półtoragodzinnym zapisem 

koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Golec 

Orkiestra z Bazyliki na Jasnej Górze. Będą dostępne też 

inne DVD i CD z kolędami. 

W niedzielę podczas Kiermaszu będzie można zjeść lub 

kupić na wynos polskie potrawy: gołąbki, bigos, pierogi. 

W ofercie znajdą się też domowe wypieki: ciasta i cia-

steczka świąteczne takie jak makowce, serniki i pierniki. 

Będzie też polski chleb wypiekany w domu, według trady-

cyjnej receptury.  

Głównym, nowym, punktem programu Kiermaszu będzie 

Wielka Loteria Choinkowa. Każdy los coś wygrywa! Inną 

atrakcją dla rodziców z dziećmi będzie Święty Mikołaj. 

Mikołaj jest zaproszony - zobaczymy czy przyjdzie?  

Wszyscy są zaproszeni –wstęp jest wolny! 

Środki finansowe uzyskane podczas Kiermaszu zosta-

ną przeznaczone na akcje charytatywna na rzecz Li-

ceum Polonijnego w Warszawie oraz organizację polo-

nijnych imprez kulturalnych w Bostonie.  

Christmas Craft Fair – An Event for Everyone 

On Sunday, December 6, from 10:30 AM to 2:30 PM the 

Polish Cultural Foundation will hold its Christmas Craft 

Fair at St. John Paul II Hall. As in previous years, visitors 

will be able to purchase Christmas glass ornaments from 

Poland and creches (Krakowskie szopki) as well as other 

Polish crafts, books, and paintings 

There will also be beautiful Christmas music. On the scre-

en, a DVD Golec Orchestra will perform a Christmas Ca-

rol concert from the Jasna Gora Basilica. This DVD and 

other CDs will be available for purchase. 

Polish homemade food, baked breads, pastries and cookies 

will also be on sale. 

The main attraction will be a Grand Christmas Tree Lotte-

ry. Each lottery ticket is a winner. The tickets will be pic-

ked directly off the Christmas tree.  This should be a nice 

attraction not only for adults but also for children. 

The other attraction for attending parents with children 

will be the possibility of meeting Santa.  

All are invited – admission is free! 

Income from the Christmas Craft Fair will be used by the 

organizers to support the Polonia High School in Warsaw 

and to organize more cultural events for Boston Polonia. 

CATHOLIC APPEAL OF 2015 

Thank you to all who partici-
pated in the 2015 Catholic Ap-
peal. We have met our assess-
ment for the 2015 Catholic 
Appeal.  The total amount of 

donations was $20,121.  

We would also like to say ‘Thank you’ to Ms. Danuta 
Urbaniak and Ms. Connie Bielawski for helping with 
the Appeal and representing us at the Archdiocese.  

We look forward to your support during the 2016 
Catholic Appeal. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOP3jeTCmskCFYXrJgod46gJow&url=http%3A%2F%2Fstirenaeus.org%2Fworship%2Fbaptism%2F&psig=AFQjCNEZdCe-byJ4zkbODxloBx3P4jvSIg&ust=1447954974456374
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsx_nZkKfJAhXJjz4KHWBaB40QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpl.zolte-zoltko.wikia.com%2Fwiki%2FPlik%3AMiot%25C5%2582a.png&bvm=bv.108194040,d.cWw&psig=AFQjCNEXRRxKMcG_5UFmAk7
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4_eLimafJAhWBdT4KHXwhB4kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.stmparish.org%2F&bvm=bv.108194040,d.cWw&psig=AFQjCNHXfuHmYgkk1bmbU4m723agHrxLPA&ust=1448390638145734
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           ZNACZENIE ADVENTU 
W ubiegłą niedzielę celebrowaliśmy uroczystość  Chry-

stusa Króla Wszechświata. Była to zarazem ostatnia nie-

dziela w liturgicznym roku kalendarzowym kościoła. Dzi-

siejszą niedzielą otwieramy nowy  okres  liturgiczny w 

życiu kościoła zwany  Adwentem.  Jest to czas oczekiwa-

nia na kolejne w naszym życiu  Boże Narodzenie, ale za-

razem jest to zapowiedź  przyjścia Chrystusa na końcu 

ludzkiej historii. Wtedy Chrystus przyjdzie po to by doko-

nać sądu nad światem. W tym znaczeniu całe nasze życie 

staje się jednym wielkim Adwentem. Adwent więc sym-

bolizuje naszą duchową pielgrzymkę przez życie i jest 

historycznym powiązaniem przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości.  Adwent to czas radosnego oczekiwania na 

przyjście Zbawiciela świata; to czas wyciszenia się, wy-

chodzenia do innych, zapraszania innych do Wspólnoty 

wierzących; to wyjątkowy czas, gdzie powinniśmy reali-

zować wskazania Ewangelii poprzez dzieła miłosierdzia , 

uczynki pokutne i oczyszczanie serc naszych w Sakra-

mencie Pojednania.  Adwent winien być czasem  aktyw-

nego czuwania każdego z nas. W tym roku chciejmy prze-

żyć  czas adwentu w wyjątkowy sposób.  Cała nasza 

Wspólnota - dzieci, młodzież i dorośli zaproszona jest do 

przemiany serca, do radosnego czuwania ,  oczekiwania i 

do wzięcia udziału w przygotowania specjalnego  Ducho-

wego  Prezentu dla Pana Jezusa, którego rocznicę histo-

rycznych narodzin obchodzić będziemy po raz kolejny w 

dniu 24 grudnia.  Jesteśmy zachęceni do zbierania tzw. 

„dobrych uczynków”  wspólnotowy prezent  dla Pana 

Jezusa.  Przy głównym wyjściu z naszego kościoła będą 

specjalne „skarbony” : mała - na dobre uczynki naszych 

dzieci i duża - na „dobre uczynki” i petycje dla pozosta-

łych Parafian. W ostatnią niedzielę Adwentu skarbony te 

znajdą się przed ołtarzem, na którym będzie odprawiona  

dziękczynna Msza Święta we wszystkich intencjach znaj-

dujących się w skarbonach. Jako Wspólnota  Wierzących 

poprosimy Matkę Bożą, aby przekazała w naszym imieniu 

powyższy nasz  prezent  swojemu Synowi  Jezusowi 

Chrystusowi.  Kierując się duchem misyjnym  wspólnota 

nasza zaprosi też innych ludzi mieszkających w naszej 

okolicy do adwentowej refleksji ,  poprzez specjalnie 

skonstruowaną  szopkę na wzór  tej szopki, w której po-

nad 2000 lat temu narodził się Zbawiciel świata. W dniu 5 

grudnia o godz. 11.45 odbędzie się krótka ceremonia bło-

gosławieństwa szopki z udziałem naszych dzieci ze Szko-

ły Języka Polskiego im.  Świętego Jana Pawła II.  Wiemy, 

że w naszej  tradycji chrześcijańskiej   z racji  Bożego Na-

rodzenia często ludzie dają symboliczne prezenty tym, 

których bardzo kochają. Bóg daje nam najwspanialszy 

prezent na  świecie - dar swojego syna Jezusa Chrystusa. 

On obdarza ludzi wierzących niezliczonymi darami. 

Chciejmy i my odwdzięczyć się Chrystusowi poprzez  

wyjątkowy prezent naszej Parafialnej Rodziny.  Zadbajmy 

o to, aby w naszym  przedświątecznym zabieganiu  nie 

zabrakło nam czasu na duchowe przygotowanie.  Chciej-

my posprzątać nie tylko nasze domy, nasz kościół, ale 

także nasze serca poprzez szczerą spowiedź  bożonarodze-

niową.   

Pamiętajmy też , aby  zaprosić innych  ludzi  do wspólnej 

adwentowej pracy nad przemianą naszych serc  i   naszych 

rodzin.  Bądźmy dla innych wzorem dobrego  postępowa-

nia i chrześcijańskiej postawy  w codziennym życiu - 

„Tak niech świeci nasze światło przed ludźmi, aby wi-

dzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w 

niebie”. Gdy każdy z nas wykona swoje adwentowe zada-

nie tak jak potrafi najlepiej,  wówczas odczujemy, że tego-

roczne święta  będą wyjątkowe w naszym dotychczaso-

wym życiu. Na pewno Chrystus z betlejemskiego żłóbka 

będzie nam obficie błogosławił. Dobrze wiemy jak każdy 

z nas, nasze rodziny i świat potrzebuje bożego błogosła-

wieństwa  od przychodzącego do nas z miłością Księcia 

Pokoju.  Nasz  rodak, święty  Jan Paweł II często mawiał - 

„ czas ucieka, wieczność  czeka ...”  Więc każdy z nas 

winien zakasać przysłowiowe rękawy i ochoczo zabrać się 

do pozytywnej  roboty, by  usilnie pracując nad przemianą 

swojego serca, swojej rodziny, naszej Parafialnej i  Polo-

nijnej Wspólnoty choć trochę przyczynić  się do budowa-

nia lepszego świata.  Niech każdy z nas, na miarę swoich 

sił i możliwości, dołoży symboliczną cegiełkę do  bożej 

budowli, którą razem tworzymy. Pamiętajmy, że nasz 

czas,   talenty , nasze ofiary, zaangażowanie ... powrócą 

do nas wielokrotnie powiększone w postaci  bożego bło-

gosławieństwa.  Bóg chce byśmy radośnie przeżywali na-

sze życie na tej  ziemi  i poprzez nie zasłużyli sobie na 

niebo. Niech więc tegoroczny Adwent będzie wyjątko-

wym i niezapomnianym czasem w historii każdego z nas.  

Szczęść nam Boże ! 

Święty Jan Paweł II przed trzydziestu laty ustanowił w 

Kościele Światowe Dni Młodzieży. Czas pokazał jakże 

cenna i opatrznościowa była to inicjatywa dla młodych 

ludzi na całym świecie, krtóra niejako zrodziła pokolenie 

Jana Pawła II. Jan Paweł II odbył podróż apostolską do 

Bostonu. Jako Polacy pragniemy w szczególny sposób 

uczestniczyć w Światowych Dniach Młodych, w 

umiłowanym mieście Papieża Krakowie. Będąc w naszej 

ukochanej Ojczyźnie pragniemy także zwiedzić najpięk-

niejsze zakątki naszego kraju. Zapraszamy do uczest-

nictwa, żeby usłyszeć głos Ojca Świętego Franciszka w 

pięknym krajobrazie naszej Ojczyzny.  


