MONDAY - PONIEDZIAŁEK, April 24th, 2017
7:00 a.m.
† Edwige (Hedy) Folmer
od Stefani Chmara
TUESDAY - WTOREK, April 25th, St. Mark, Evangelist
7:00 p.m.
† Anna Jemielita
od wnuczek
WEDNESDAY - ŚRODA, April 26th
7:00 a.m.
† Sophie, Andrew & Patricia Grenda
from Joseph & family
THURSDAY - CZWARTEK, April 27th
7:00 a.m.
† Celina Szymczak
from friends
FRIDAY - PIĄTEK, April 28th
7:00 a.m.
† Edwige (Hedy) Folmer
od Barbary Wojtczuk
SATURDAY - SOBOTA, April 29th, St. Catherine of Siena
7:00 a.m.
† Rev. Józef Urban
(3rd Pastor, 1911-1913)
11:00 a.m.

5:00 p.m.

SUNDAY - NIEDZIELA, April 30th, 2017

Third Sunday of Easter
III Niedziela Wielkanocy

8:00 a.m.

Health & Blessings for the children
receiving First Holy Communion
from parents
† Cecilia Bannister
from children
† Eleanor Warasky Whelan
from sister Joan
† George Kaminski
from Chris & Bill
† Antoinette Kaminski
from Chris & Bill
† Charles J. Farinella
from Catherine & Irfan Cokgun

9:30 a.m.

MODLITWA W INTENCJI ŻOŁNIERZY
Pamiętajmy o naszych żołnierzach służących w Iraku i
Afganistanie i nie tylko tam. Módlmy się o pokój w
świecie i łaskę ukojenia bólu i smutku dla tych, którzy
stracili swoich najbliższych.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
Health & Blessings for Julia
from grandparents

SPECIAL PRAYER FOR

THE MEN AND WOMEN IN THE MILITARY
Lord Jesus, we ask you to
watch over our men and
women who are serving in
the
military
in
Iraq,
Afghanistan
and
throughout the world. We
ask for your wisdom and
peace for all the world
leaders to end the fighting.
We pray for your healing
touch. AMEN

† Irena Janusz
od męża z dziećmi
† Jan i Lucyna Sieszputowski
od chrzestnej z rodziną
† Eugenia Zielinska
od syna i synowej
† Leon Szyszko
od rodziny Grzesiak
† Maria i Karol Wieczorek
od rodziny Maciejczyk
† Leon Gumienny
od rodziny Maciejczyk
† Za zmarłych z rodziny Habajów
od rodziny
† Eugeniusz Midura
od córki z rodziną
† Agnieszka i Julian Kopacz
od wnuka z rodziną
† Helena, Franciszek i Janusz Jaskułka
od rodziny
† Eleonora i Aleksander Maj
od rodziny
† Jan i Mieczysław Konecki
od rodziny
† Anna i Stanisław Czworkowski
od syna z rodziną
† Grzegorz Misiewicz
od Teresy i Bronisława Grabowskich

† Edward L. Taborek
od rodziny
† Charlotte B. & Joseph M. Dura
from sons Ken & Dave
† Frances Bak
from Richard & Mary
† Gloria Ridolfi
from friends
11:00 a.m.

† Stanisław Woźniczka
od dzieci
† Stefan Dzięgielewski
od rodziny
† Tadeusz Kopacz
od siostry Jadwigi
† Władysława i Jozef Kucio
od wnuczki Iwony z rodziną
† Bronisława Sienkowska (4 rocz.)
od Józefa Sienkowskiego

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - J 20,19-31: Było to wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i
rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A
Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i
powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc
uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i
rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do
mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu
Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków,
których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
W Ewangelii św. Jana, w opowiadaniu o Jezusie ukazującym się Apostołom w Wieczerniku, występują fakty o szczególnej
doniosłości. W wieczór Zmartwychwstania Jezus, powierzywszy uczniom posłannictwo, jakie otrzymał od Ojca — „Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” — daje im Ducha Świętego. „Tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha
Świętego! którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»„. Nie było to
udzielenie Ducha Świętego w sposób widzialny i publiczny jak w dzień Zielonych Świąt; jednak jest to fakt niezwykle
znaczący, że w sam dzień Zmartwychwstania Jezus wylał na Apostołów swojego Ducha. Duch Święty okazuje się tutaj
pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego dla Kościoła w chwili, kiedy Pan go ustanawia i posyła, by kontynuował
Jego misję na świecie. Udzielając Apostołom Ducha Świętego ustanawia pokutę, która z chrztem i Eucharystią jest
sakramentem wybitnie wielkanocnym, skutecznym znakiem odpuszczenia grzechów i pojednania ludzi z Bogiem, jako
owoc ofiary Chrystusa. Lecz Tomasz w ten wieczór był nieobecny, a kiedy powrócił, nie chciał uwierzyć, że Jezus
zmartwychwstał: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę
ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. Nie tylko chciał zobaczyć, lecz nawet włożyć rękę w miejsca ran. Jezus bierze go
za słowo. „Po ośmiu dniach” powraca i mówi do niego: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce; podnieś rękę i włóż
ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Pan lituje się nad zaciętym w nieufności Apostołem i
z niepojętą dobrocią daje mu dowody, jakich ów zuchwale żądał. Tomasz został pokonany, a jego niedowiarstwo
zamienia się w gorący akt wiary: „Pan mój i Bóg mój!” Bezcenna nauka jest upomnieniem dla wierzących, aby się nie
dziwili wątpliwościom i trudnościom bliźnich w wierze. Trzeba natomiast współczuć i wspierać modlitwą wątpiących
i niewierzących, pamiętając, że „miłość Chrystusa... przynagla, aby wobec ludzi, którzy trwają w błędzie albo w niewiedzy
co do spraw wiary, postępować z miłością, roztropnością i cierpliwością”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że
Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga
jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni
paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie,
który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2.

W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać
światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam,
drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj
przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

3.

Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z
dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujmy
w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez
posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Z tej wielkiej łaski wypływają także
zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy św.
Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera. Przykładnie i wiernie trwajmy
przy krzyżu Chrystusowym i Ewangelii.

4.

We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje.
Wszyscy, także mieszkańcy miast, proszą o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też
modlić o to, by nikomu na świecie nie brakowało chleba.

5.

Tydzień zakończymy liturgicznym świętem św. Katarzyny Sieneńskiej (sobota, 29 IV). Tak dalece wyróżniała się ona czynną
miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku św. Jan Paweł
II ustanowił ją patronką Europy.

6.

W nadchodzącą sobotę naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru,
zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego,
upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

DIVINE MERCY SUNDAY
April 8th & 9th, 2017
Weekly Collection
Maintenance

$6,712.00
$2,278.00
April 14th, 2017

Holy Land

$1,888.00
April 15th & 16th, 2017

Weekly Collection/Easter
Maintenance

$18,605.00
$ 2,544.00

Czy możesz ofiarować na niedzielną tacę wartość ½
godz. swojej tygodniowej pracy?

The Sundays of Easter continue to present the mystery
of Jesus Christ’s victory. The readings begin with the
“signs and wonders” abounding in those earliest days.
Sick people lay in the street, hoping that at least Peter’s
“shadow might fall on one or another of them.” Then, in a
powerful passage from the book of Revelation, the
visionary falls down “as though dead” upon seeing the
victorious Christ. But Christ extends a gentle touch: “Do
not be afraid . . . once I was dead, but now I am alive
forever.” In the Gospel, that same Christ appears and
breathes on the disciples, and gently leads Thomas to
believe. This Christ—more powerful than any evil force,
victorious over death itself—touches us and whispers,
“Do not be afraid.”

Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i Wasze
ofiarne i dobre serca.
Could you please contribute a half hour of your weekly
wage in your weekend offering?
God Bless you and thank you for your kind
and generous hearts.
Please remember the Church of St. Hedwig
in your will as a lasting and loving gift to your
Parish Family! Thank You!!

ST. HEDWIG’S PARISH
VETERANS MEMORIAL

FROM THE DIARY OF ST. FAUSTINA
When I see that the burden is beyond my strength, I do
not consider or analyze it or probe into it, but I run like a
child to the Heart of Jesus and say only one word to
Him: “You can do all things.” And then I keep silent,
because I know that Jesus Himself will intervene in the
matter, and as for me, instead of tormenting myself, I
use that time to love Him. (Diary, 1033)

All Veterans active or inactive qualify to enter names on
the Memorial Walk. The cost is $30.00 per brick. For
information please call Julius Wszolek at 599-2298
Lest We Forget
Because of them, our lives are full—
Because of them, our nation lives
Because of them, our world is Blessed.

BAPTISM
If you are planning to have a
child baptized in future months, a
Baptism preparation class for
parents and godparents will be
held on the second Thursday of
each month at 7 p.m. in the
convent.

Anna Burzawa, Pauline Dauphers, Dorothy Dominski,
Bartoszek Dudek, Zenon Dzięgielewski, Charles &
Eileen Fair, Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert
Kalinowski, Alice S. Laird, Sue Lynch, Anthony Marion,
John Matas, Adam Matusz, Dan Piestor, Cheryl Fuzes
Poli, Jurek Probola, Stanley Rette, Marilyn Roman, Zofia
Rynkowska, Lucy Siemientkowski, Anthony Sikora, Fred
Sikorski, Edward & Pauline Sikorski, Stella Sredinski,
Joseph P. Strycharz, Kelly Ann Strycharz, Czesława
Supel, Kathy Sweeney, Mitch Tacs, Doris Tarquinio,
Anna Wozniak, Esther Zamorski,.

Please call the Rectory Office
to add or delete names from the list.

LOAVES & FISHES FOOD DRIVE
2017
Thank you!
Thank you!
These words were
expressed to you, our St. Hedwig’s parishioners, by the
Mt. Carmel Guild staff as we unloaded the 1200 lbs. of
food that you gave to our Loaves &
Fishes Food Drive. An extra thanks
was given for the abundant bags of
cereal for the children. May the
Good Lord shower you and your
family with His blessings for your compassion and
generous support toward families in need.
Bóg Zapłać!

RELIGIOUS EDUCATION
The children in the second
grade in the Religious
Education
Program
will
receive the sacrament of
First Holy Communion on
Saturday, April 29th, 2017 at
11:00 am in our Church.
Please pray for the children and their families as they
prepare for this sacrament.
The children of Religious Education will attend the 9:30
am Mass on Sunday, April 30th, 2017 and will participate
in the May Crowning.

St. Hedwig Knights of Columbus #7244

ST. HEDWIG KNIGHTS OF COLUMBUS
COUNCIL #7244
The Saint Hedwig Knights of Columbus Council #7244
will conduct its annual fund raising drive for Children with
Special Needs after all Masses next weekend, April 29th
and April 30th, 2017. We ask for your continued support
of this program to help us fund the
various
good
works
and
contributions that this Council
provides for children with special
physical and medical needs. Your past generosity has
gone a long way to help us meet our goals and pledges
to several organizations that focus on the needs of these
children. Please help if you can. Every little bit helps
and goes a long way!

ST. HEDWIG KNIGHTS OF COLUMBUS
St. Hedwig Knights of Columbus have a collection box in
the vestibule of the Church for new, used or broken
eyeglasses in any condition. Also we are collecting new
and used hearing aids which will be repaired and
distributed to people who need help hearing. The
Knights are partnered with New Eyes for the Needy who
will repair and distribute the reconditioned eyeglasses
and hearing aids to countries in need throughout the
world. Please help us provide glasses and hearing aids
to those in need. Thank you.

MOTHER’S DAY MASSES
SANCTUARY CANDLE
Church

† Jan Radgowski from wife Jadwiga

Chapel
† Zofia Domżalska from family
† Anna & Jan Wesołowski from family

Sunday, May 14th, 2017 we will celebrate that special
day of Mother’s Day. If you wish to remember, at all
the Masses that weekend, a living or deceased
Mother, there are envelopes available in the vestibule
and side entrances to the church. Please take one, fill in
name of person to be remembered and return them
before Mother’s Day.

MSZE ŚW. W INT. MATEK - W dniu czczącym
MAY CROWNING
The annual May Crowning of the statue of the Blessed
Mother will take place at the 9:30 am Mass next Sunday,
April 30th, 2017.

Matki wszystkie Msze św. będą odprawiane właśnie w
Ich intencji. Jeżeli ktoś chciałby włączyć intencję swojej
Mamy - żyjącej czy też już zmarłej - do Mszy św., przy
drzwiach kościoła są wyłożone kopertki do tego właśnie
celu.

