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Merry Christmas! �

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia! 



Tuesday � Wtorek�December 24�

Christmas Eve�

 Wigilia Świąt  �

        Bożego Narodzenia�

�        Christmas Eve / Wigilia Świąt  Bożego Narodzenia       �

     7:00AM +Daniel Daugher & deceased members of  FOSS�

       8:00AM Za parafie i parafian�

       4:00PM Vigil For the parish and living & deceased �

� � � �                          parishioners�

� + Pasquale & Maria Aquino ( Aquino family)�

11:30PM Koncert kolęd/ Christmas Carols Concert �

  12:00 Solemn Midnight Pasterka  [B]�

     1)� Living and deceased members of OLC Rosary Society�

          � O błogosławieństwo Dzieciątka Jezus, �

� wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki 

� Najświętszej i zdrowie na nadchodzący Nowy Rok            �

               dla księży naszej parafi oraz rodziny,�

� wszystkich parafian i przyjaciół naszej parafii �

� � �                             (Kevin z rodzicami)�

� � O powrót do zdrowia dla Jerzego Fiedziuka za �

                 wstawiennictwem Matki Najświętszej �Królowej 

�    Pompejańskiej Różańca Świętego ( Przyjaciele)�

 2)    + Antonina, Jan, Wiesław Lewczuk ( Walter �Lewczuk)    

� + Anita Kołtonowska ( rodzina Kuczyńskich)�

 + Stefania & Marian Śledziewscy (syn Tadeusz Śledziewski)�

� + Stanisław Jankowski ( córka i wnuczka)�

� + Paweł Zając ( rodzice i brat)�

� + Wojtuś Przywara (rodzina Zając)�

� +Władysław Dul ( córka z rodziną)�

          + Anna, +Edward,+Ryszard Zając (syn i brat z rodziną)�

           + Jan Dudek (syn z rodziną)�

� +Helena, +Władysław & +Stanisław Głażewski �

� � � �         (rodzina Głażewskich)�

� Za zmarłych z rodzin Mikołajczyk, Bednarczyk & �

� � � � �       Dmochowskich�

� +Krzysztof Noga i zmarłych z rodziny ( Maria Noga)�

�

Wednesday � Środa � December 25�

The Nativity of the Lord /CHRISTMAS / �

BOŻE NARODZENIE�

    8:00AM  +Joseph Bator Sr. & Mary Jane ( rodzina)�

    9:30AM  Children Focused Mass     �

� Pope Francise and living members of FOSS�

        11:00AM  � O błogosławieństwo Dzieciątka Jezus, �

� wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki 

� Najświętszej i zdrowie na nadchodzący Nowy Rok            �

               dla księży naszej parafi oraz rodziny,wszystkich           �

           parafian i przyjaciół naszej parafii  (Kevin z rodzicami)�

� + Chester Blaze(żona z rodziną)�

        + Zofia & Władysław Siemiątkowscy ( córka z rodziną)�

        + Janina, +Czesława, +Bronisława, +Tomasz  Zajkowscy 

� � � � � � ( rodzina)�

NO  EVENING MASS AT 7:00PM �

  �

�

Thursday � Czwartek� December 26�

  ST. STEPHEN, FIRST MARTYR / �

UROCZYSTOŚĆ  ŚW. SZCZEPANA, �

PIERWSZEGO MĘCZENNIKA�

   7:00AM +Rev. Msgr.  Seymore & deceased members of      �

                                                                                            FOSS�

   10:00AM  O opiekę Matki Najświętszej, Boże �

�        błogosławieństwo i zdrowie dla Szymka�

�      Dudek z okazji pierwszego roczku ( dziadkowie)�

   7:00PM +Irena & Jan Pstrągowscy ( rodzina Głażewski)�

Friday �  Piatek � December 27�

   7:00AM +Brian Botch �1 months mind( Carole �

� � � � �             Anderson)�

   8:00AM    +Eleanor Antonaccio ( Antonaccio family)�

Saturday� Sobota � December 28�

   7:00AM    +Helen Makulinski ( Cass Gaska)�

   8:00AM  �

   �

HOLY  FAMILY OF  JESUS,  �

MARY  & JOSEPH�

UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ RODZINY �

  �

  5:00PM Vigil  +Joseph Bator Sr. ( family)�

� +Carmela Iannaccone & +John Cortazzo ( Aquino�

� � � � � �    family) �

Sunday � Niedziela  � December 29�

     8:00AM   �

     9:30AM  Children Focused Mass   �

      �   Special inten@on for Sister Doris ( Carole Anderson)�

       �

      11:00AM  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki �

                      Najświętszej dla Szymusia z okazji pierwszego 

� � � �         roczku ( przyjaciele) �

     7:00PM  �
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	�

GOSPEL REFLECTIONS�

�

 The Nativity of the Lord 

 One of the most beautiful things about the Christmas 

story is its human simplicity. How very ordinary! How relatable! 

We see a young family caught up in government regulations, 

encountering difficulty booking travel arrangements. We see a 

belated baby shower filled with the most unlikely attendees. Yet, if 

you attended Christmas Mass during the day, the Gospel does not 

contain the familiar story of over-crowded inns and hay-lined 

mangers. It features something much more mysterious. “In 

the beginning was the Word, and the Word was God … all things 

came to be through him.” Matthew, Mark, and Luke give us the 

Christmas story from the human perspective. John’s Gospel tells 

the Christmas story from the divine perspective. 

 “What came to be through him was life, and this life was 

the light of the human race.” C.S. Lewis described Christmas as 

God parachuting down behind enemy lines. Jesus entered into a 

world darkened by sin, and it isn’t so different today. We can find it 

in the complications of our own lives and the lives of our families. 

We can find it in our cities, our nation, our world. But it wasn’t only 

the star that shone on Christmas night. “The light shines in the 

darkness, and the darkness has not overcome it.” 

 In the midst of all that is so very human — whether the 

humdrum or the horrible — “the Word became flesh and made his 

dwelling among us.” No matter what we bring into this Christmas 

day, God enters our existence. He enters our experiences. When 

we allow God into our lives in a new way, when we surrender to 

Him our lingering areas of darkness, then we will “[see] his glory, 

the glory as of the Father’s only Son, full of grace and truth.” It’s 

time to welcome Him.                         © Liturgical Publications Inc 

�

REFLEKSJE EWANGELICZNE�

O. GABRIEL OD ŚW. MARII MAGDALENY, �

KARMELITA BOSY�

NARODZENIE PAŃSKIE 

„Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, oddajcie pokłon 

Panu” (Lekc.) 

 Liturgia dwóch pierwszych mszy Narodzenia Pańskiego 

wysławia przede wszystkim narodzenie Syna Bożego w czasie; 

natomiast liturgia trzeciej mszy odnosi się do Jego narodzenia 

odwiecznego w łonie Ojca. „Na początku było Słowo, a Słowo było 

u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1, 1). Bóg jako Ojciec sprawił, że 

Słowo istniejące zawsze, a na początku czasu będące 

narzędziem dzieła stworzenia, w pełni czasów „stało się ciałem 

i zamieszkało między nami” (tamże 14). Niesłychana 

i niewysłowiona tajemnica. Nie jest ona jednak mitem czy figurą, 

lecz udowodnioną rzeczywistością historyczną: „I oglądaliśmy 

Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 

pełen łaski i prawdy” (tamże). Ewangelista znał Jezusa i żył z Nim, 

słuchał Go, dotykał i uznał w Nim odwieczne Słowo wcielone 

w nasze człowieczeństwo. Wielkie rzeczy przepowiedziane przez 

proroków odnośnie do Mesjasza, są niczym wobec rzeczywistości 

Boga, który stał się ciałem.Jan odsłania nieco zasłonę tajemnicy: 

Syn Boży przyjmując ciało stanął na równi z człowiekiem, aby go 

podnieść do swojej godności: „Wszystkim, którzy Go przyjęli, dał  

moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (tamże 12). Jednak nie tylko to, 

Chrystus bowiem przyjął ciało, aby Boga uczynić dostępnym dla 

człowieka i dać mu Go poznać: „Boga nikt nigdy nie widział. 

Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (tamże 

18). Św. Paweł podejmuje i rozwija tę myśl: „Wielokrotnie i na 

różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg... przez proroków, a 

w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 

1–2). Prorocy przekazywali słowo Boga, lecz Jezus jest samym 

Słowem, Słowem Boga; Słowo, które ciałem się stało, przekłada 

Boga na język ludzki, objawiając przede wszystkim Jego 

nieskończoną miłość ku ludziom. Prorocy głosili cudowne rzeczy 

o miłości Boga; lecz Syn Boży wcielił tę miłość i ukazał, jak ona 

żyje i działa w Jego osobie. To „Niemowlę owinięte w pieluszki 

i leżące w żłobie” (Łk 2, 12) mówi ludziom, że Bóg miłuje ich tak, iż 

dał dla ich zbawienia swojego Jednorodzonego. To posłannictwo 

ogłoszone kiedyś pasterzom przez aniołów, ma być zaniesione 

dzisiaj do wszystkich ludzi — szczególnie do biednych, pokornych, 

wzgardzonych, uciśnionych — już nie przez aniołów, lecz przez 

wierzących. Na cóż bowiem przydałoby się obchodzić Narodzenie 

Jezusa, jeśliby chrześcijanie nie umieli głosić Go braciom 

własnym swoim życiem? Ten świętuje prawdziwie narodzenie 

Pańskie, kto przyjmuje do siebie Pana z wiarą i miłością coraz 

gorętszą, ten, kto pozwala Mu narodzić się i żyć we własnym 

sercu, aby mógł objawić się światu poprzez dobroć, łaskawość 

i oddanie wszystkich w Niego wierzących. 

��Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad 

mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło... albowiem 

Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego 

barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: 

„Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe 

Pokoju” (Izajasz 9, 1. 5). 

��O błogosławione to narodzenie, kiedy Dziewica–Matka, za 

sprawą Ducha Świętego, wydała na świat nasze zbawienie, 

a Dziecię, Zbawiciel świata, ukazał nam boskie oblicze! 

Niechaj wyśpiewują wysokie nieba, śpiewajcie wszyscy 

aniołowie! Wszelka moc, jaka istnieje we wszechświecie, 

niechaj śpiewa na chwałę Bogu; niech nic milczy żaden jeżyk, 

a każdy głos niech się dołączy do chóru. Oto Ten, o którym 

wieszczowie śpiewali w dawnych wiekach, a prawdziwe 

pisma proroków zapowiedziały, Ten, obiecany kiedyś, 

ukazuje się. Niechaj Go chwalą wspólnym głosem wszystkie 

rzeczy! (Aurclio Prudenzio). 

��O Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka na 

swoje podobieństwo i w jeszcze cudowniejszy sposób 

odnowiłeś jego godność przez przyjście Twojego Syna, 

dozwól nam uczestniczyć w Bóstwie Tego, który raczył 

przyjąć naszą ludzką naturę. W Nim, Chrystusie Jezusie, 

jaśnieje dzisiaj pełnym blaskiem tajemnicza wymiana, dzięki 

której zostaliśmy odkupieni: Słowo przyjęło naszą słabość, 

człowiek zaś śmiertelny został podniesiony do wiecznej 

godności i zjednoczony z Tobą, Ojcze Święty, w przedziwnej 

łączności, dzieląc z Tobą życie nieśmiertelne (Mszał Polski: 

kolekta i 3. prefacja). 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

Żyć Bogiem, t. I, str. 150 
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ZABAWA  

SYLWESTROWA 

 

Zapraszamy wszystkich na wspólne powitanie 

Nowego Roku.   

Zabawa Sylwestrowa w sali parafialnej odbędzie 

się  31 grudnia 2019 o godz. 20:00. 

 

Cena biletu $100.00 od osoby.   

Bilety do nabycia do 29 grudnia w kancelarii 

parafialnej oraz podczas sprzedaży artykułów 

świątecznych. 

 

Będzie grał DJ Paweł 

 

Gorąca kolacja i butelka szampana  

na każdym stole.  Dodatkowe napoje i alkohol we 

własnym zakresie. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkich, którzy 

zechcą przywitać z nami  Nowy 2020 Rok. 

�

NEW YEAR’S EVE DANCE 

New Year’s Dance on December 31, 2019 at 

8:00PM in parish hall.   

Together we’ll welcome the New Year 2020 !.  

Tickets: $100 per person  

available until 12/29/19 at the rectory & also  

during the Christmas sale.  

Hot supper & bottle of champagne on  

each table. You may bring your own soda & 

drinks. 

 

Tickets must be purchased by December 29th�

 

                                   �

�

�

�
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Radosnych Świąt !         �

Kiedy ręce nasze będą pełne dobrocią, 

Kiedy usta nasze będą pełne życzliwego uśmiechu, 

Kiedy serca nasze będą czyste, proste i  

szeroko otwarte, jak betlejemska stajenka, 

Kiedy życie nasze będzie uczciwe, 

a chleb dzielony  z biednymi 

Wtedy w domach naszych  

będzie błogosławieństwo  

Nowonarodzonego i stół gościnny dla drugiego  

Wtedy Bóg rzeczywiście zamieszka między nami,  

i zobaczymy Jego chwałę.I tego serdecznie na 

Święta Bożego Narodzenia życzą Wam wszystkim 

           Ks. Pawel & Ks. Józef     �

Wasi Duszpasterze �

oraz�

 Pracownicy Parafii �

M.B. Częstochowskiej�

�

When our hands are full of mercy and goodness, 

When our lips are full of compassionate smile, 

When our hearts are pure, uncomplicated 

and widely open like the crib in Bethlehem, 

When our life is honestand the bread shared  

with the poor Then into our homes will enter 

The Blessing of the Newborn Child 

And we meet Him in all our brothers 

And we will feel God's presence among us 

And see His glory in our lifeSo, we send you all 

these wishes for the Christmas time 

�

Fr. Paul & Msgr. Joseph Your Priests �

& OLC Staff�

�

�

OFFERINGS:�

        

Host & Wine  Za dusze Ś.P. +Paweła Zając od brata Kevina�

�

Mass Candles � O błogosławieństwo Dzieciątka Jezus, �

             wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej i  �

             zdrowie na nadchodzący Nowy Rok dla księży naszej   �

             parafi oraz rodziny, wszystkich parafian i przyjaciół �    �

                                              naszej parafii od Kevina z rodzicami�

�

Sanctuary Lamp In special inten/on from Maria dos Anjos & �

� � � �               Veloso Lopas family�

Devotional Candles Za dusze Ś.P. +Wojtusia Przywara od rodziny 

� � � � � �        Zając�


