MONDAY - PONIEDZIAŁEK, April 30th, 2018
7:00 a.m.
† Mary B. Schrader
from sister Ginny
TUESDAY - WTOREK, May 1st
7:00 p.m.
† Anna Jemielita
od wnuczków
WEDNESDAY - ŚRODA, May 2nd, St, Athanasius
7:00 a.m.
† Julian Modzelewski
od żony
THURSDAY - CZWARTEK, May 3rd, Sts. Philip & James
7:00 a.m.
† Katarzyna i Michał Grząśko
od córki
FRIDAY - PIĄTEK, May 4th
7:00 a.m.
† Florence Mieszkowski
from daughters
SATURDAY - SOBOTA, May 5th
11:00 a.m.

Health & Blessings for the children
receiving First Holy Communion
from parents

5:00 p.m.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Eugene Misiolek
from sister Lillian & family
† Catherine Zadworny
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
† Władysław Kochniarczyk
from daughter & family
† Raymond & MaryJo Ciberey
from Joanna & family
† Mary A. Kyselka
from Eileen & Chet Kulak
† Maria Piwnica
from Barbara Maloid

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

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.

SUNDAY - NIEDZIELA, May 6th, 2018

VI Sunday of Easter
VI Niedziela Wielkanocy

8:00 a.m.

O zdrowie i błog. Boże dla siostry
od siostry
† Edward & Janina Załęski
from son & family
† Robert Skomra
od Helenki
† Jolanta Pietrzyk
od dzieci
† Henryk i Lucjan Wojtaszek
od brata z rodziną
† Helena i Józef Rydzy
od córki Bożeny
† Stanisław Olszewski
od sióstr z rodziną
† Jan Wojtinski
od kuzynki z rodziną

9:30 a.m.

Living & Deceased Members
of the Rosary Society
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Charlotte B. & Joseph M. Dura
from sons Ken & Dave
† Casimir (Hank) Borowski
from the Rakowski family

11:00 a.m.

O zdrowie i błog. Boże
dla Mariusza Modzelewskiego
z okazji urodzin od mamy
† Za zmarłych Veteranów
† Grzegorz Jarecki
od cioci z rodziną
† Antoni Dziekoński
od brata Stefana
† Stanisław i Jadwiga Górski
od wnuczki z rodziną
† Andrzej Gałązka
od siostry z rodziną
† Michalina Oliwa
od córki Jadwigi z rodziną
† Stanisław Czapka (9 rocz.)
od syna Stanisława
† Ludwika i Józef Koźlik
od córki
† Stanisław i Stanisława Rynkowski
od rodziny
† Stanisław Korwek
od córki Danuty

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - J 15,1-8: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który
uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc
obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie
jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie
będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie
nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i
płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
Liturgia słowa podaje nam dzisiaj w streszczeniu drogę życia chrześcijańskiego: nawrócenie, wszczepienie w tajemnicę Chrystusa,
rozwój miłości. Pierwsze czytanie (Dz 9, 26–31) opowiada o przybyciu Szawła do Jerozolimy, gdzie „wszyscy bali się go nie wierząc, że
jest uczniem”. Lecz Szaweł w drodze do Damaszku „ujrzał Pana, który przemówił do niego”, i porażony łaską w sposób nadzwyczajny,
z zaciętego nieprzyjaciela stał się żarliwym apostołem Chrystusa. Nie wszyscy nawracają się tak gwałtownie. Zazwyczaj wymaga to
długiej pracy, pokonywania namiętności i złych przyzwyczajeń, zmiany mentalności i postępowania. Dla wszystkich jednak jest
możliwe, i to nie tylko jako przejście z niewierności do wiary, od grzechu do życia w łasce, lecz także jako praktyka cnót, rozwój miłości,
asceza potrzebna do świętości. Pod tym względem nie jest tylko epizodem, ale obejmuje całe życie. Nawrócenie, umocnione przez
sakrament, włącza człowieka w Chrystusa, aby żył w Nim i aby żył właśnie Jego życiem. Jest to temat dzisiejszej Ewangelii: „Wy
trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was — mówi Pan. — Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa
w winnym krzewie — tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie”. Latorośl może żyć i owocować tylko wtedy, kiedy będzie
złączona z krzewem. Podobnie chrześcijanin tylko trwając w Chrystusie może żyć w łasce i w miłowaniu przynosić owoce świętości.
Oznacza to, że człowiek sam z siebie nie jest zdolny do życia nadprzyrodzonego; zależy on całkowicie od Chrystusa. Lecz oznacza to
również, że Chrystus chce ożywiać człowieka swym własnym życiem. Dlatego chrześcijanin nigdy nie powinien się zniechęcać. Te siły,
jakich nie ma w sobie, znajdzie w Chrystusie tym łatwiej, im bardziej odczuje prawdę Jego słów: „beze Mnie nic nie możecie uczynić”,
i im więcej ufa Panu, który chce być całkowicie dla niego. Chrzest i wszczepienie w Chrystusa pochodzą od Niego, są darami darmo
danymi. Lecz sprawą chrześcijanina jest żyć nimi, starając się trwać w zjednoczeniu z Chrystusem przez wierność osobistą, jak na to
wskazują wiele razy powtarzane słowa: „trwajcie we Mnie”. Ważnym środkiem ułatwiającym wierzącemu trwanie w Chrystusie jest
zachowywać Jego słowa przez wiarę, która skłania do ich przyjęcia oraz miłość, która pobudza do ich spełnienia. Pośród wypowiedzi
Pana jedna ma szczególną doniosłość; wspomina ją drugie czytanie (1 J 3, 18–24): „Przykazanie Jego. jest takie: abyśmy... miłowali
się wzajemnie”. Praktyka miłości braterskiej jest znakiem wyróżniającym chrześcijanina, potwierdza bowiem jego życiową łączność
z Chrystusem. Rzeczywiście, inaczej nie można by żyć w Chrystusie, gdyż istotą Jego życia jest miłość. Kto nie żyje w miłości, nie
przynosi też owoców miłości. Jak Chrystus umiłował Ojca, a w Nim wszystkich ludzi, tak miłość chrześcijanina ku Bogu powinna
wyrażać się szczerą miłością ku braciom. Dlatego św. Jan zaleca tak gorąco: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem
i prawdą”. Kto tak miłuje bliźniego — przyjaciół lub nieprzyjaciół — nie ma czego lękać się wobec Boga, nie dlatego żeby był
bezgrzeszny, lecz ponieważ Bóg, który jest „większy od naszego serca i zna wszystko”, ze względu na miłość ku braciom przebaczy
mu z wielkim miłosierdziem wszystkie grzechy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w
krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów. Kto nie stara się być blisko
Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym.
Dzisiaj modlimy się za kierowców i innych użytkowników dróg, przypominając sobie obowiązek przestrzegania zasad ruchu
drogowego, jako fundamentu bezpieczeństwa.
Dzisiaj także przypada 73. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego pamiętajmy
w modlitwie o kapłanach, którzy złożyli wielką ofiarę z życia w czasie II wojny światowej.
Od niedzieli, 6 maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe z litanią loretańską. Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w
kościele po Mszy św. o godz. 11:00. Weźmy udział, a także odmawiajmy tę litanię indywidualnie, polecając Matce
Najświętszej wszystkie nasze sprawy.
Dnia 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej, a nazajutrz wspominamy rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuć patriotycznych i łączności duchowej z naszymi
rodakami.
W czwartek, 3 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Maryja króluje naszej
Ojczyźnie z Jasnej Góry. Jej ukoronowany wizerunek wszyscy znamy i nosimy w sercach. Uroczystość zachęca nas do
podejmowania na nowo wysiłku, aby Polska stawała się coraz bardziej godna miana królestwa Maryi. Przypominamy sobie
śluby złożone przez sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, w których obiecaliśmy Maryi, że będziemy starali się
przemieniać i uszlachetniać oblicze polskiej ziemi. Rota ślubowania zawiera także słowa: „Chcemy pamiętać o tym, że Ty
pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich
i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką
naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas
wiedziesz niezawodną dłonią”.
Życzymy, aby przeżywający w tym tygodniu imieniny, urodziny czy inne jubileusze obficie zaczerpnęli duchowych łask od
Chrystusa, prawdziwego krzewu winnego.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
2 V – św. Atanazy (295-373), biskup Aleksandrii w Egipcie, prześladowany za zwalczanie herezji, wierny obrońca wiary, ogłoszony
Doktorem Kościoła.
4 V – św. Florian (ok. 250-304), rzymski żołnierz i męczennik pochodzący z terenów dzisiejszej Austrii, patron strażaków i hutników.

FIFTH SUNDAY OF EASTER
April 21st & 22nd, 2018
Weekly Collection
Maintenance

$4,446.00
$1,784.00

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

"I am the vine," Jesus tells his disciples, and "you are the
branches" (John 15:5). From age to age the vine that is
the Body of Christ has borne much fruit. In the first
reading we hear Saint Paul, grafted onto the vine after
his conversion, preaching boldly in the name of Jesus.
Truly, this branch has borne much fruit. Across the
world countless communities gather in Christ's name,
strengthening the vine, making it thrive in the world
today. Branches continue to be added to the vine, most
visible in the form of those who were baptized this past
Easter. "Remain in me," Jesus says repeatedly to his
disciples in this discourse at the Last Supper. This is the
last time that they will all be together before his death.
Jesus knows what is going to happen; he has already
sent Judas on his way. He also knows that the other
disciples will misunderstand him, deny him, and
abandon him. So it is with almost plaintive voice that he
cries out to his friends to remain in him as he promises
he will remain in them. Do not let this connection wither,
he asks them. He asks us. How do we remain in him?
John answers this in his letter: "Those who keep his
commandments remain in him, and he in them" (1 John
3:24). Just in case we've forgotten, he reminds us that
this means to love God and to love one another. How
will we know Jesus remains in us? The Spirit he gave
us shows he remains in us.

ST. HEDWIG’S PARISH
VETERANS MEMORIAL
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

Question of the Week
How do I think God will prune my branch of the vine?
What part of me is withered and should be burned?
What part of me is bearing the most fruit? How can I
make the vine stronger and healthier?

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.

Madeleine Buono, Anna Burzawa, Pauline Dauphers,
Dorothy
Dominski,
Bartoszek
Dudek,
Helena
Dzięgielewska,
Zenon
Dzięgielewski,
Sabina
Dziewięcka, Theresa Eaton, Charles & Eileen Fair,
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert Kalinowski,
Alice S. Laird, Sue Lynch, John Matas, Adam Matusz,
Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes Poli, Jurek
Probola, Stanley Rette, Zofia Rynkowska, Lucy
Siemientkowski, Anthony Sikora, Roman Sikora, Fred
Sikorski, Edward & Pauline Sikorski, Pat Sikorski, Diane
Silver, Stella Sredinski, Joseph P. Strycharz, Kelly Ann
Strycharz, Czesława Supel, Helen Szalony, Mitch Tacs,
Doris Tarquinio, Michelle Vuocolo, Anna Wozniak,
Esther Zamorski.

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

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE MAY 2018
May 5

5:00 pm

Teddi Hines
Liz Radzki

May 6

9:30 am

Tara Churilla
Thomas Churilla

May 12

5:00 pm

Lorraine Brozena
Anita Toth

May 13

9:30 am

King Kovacs
Raymond Primka

May 19

5:00 pm

Christine Muszynski
William Muszynski

May 20

9:30 am

Tara Churilla
Thomas Churilla

May 26

5:00 pm

Lorraine Brozena
Frank Sobon

May 27

9:30 am

Pamela Adamczyk
Samantha Adamczyk

LECTOR SCHEDULE MAY 2018
May 5
May 6

5:00 pm
9:30 am

Teddi Hines
Jeff Pinyan

May 12
May 13

5:00 pm
9:30 am

Anita Toth
Kathy Weasner

May 19
May 20

5:00 pm
9:30 am

Pamela Richards
John Bogdan

May 26

5:00 pm

Lorraine Brozena

May 27

9:30 am

Pamela Adamczyk

RELIGIOUS EDUCATION
The children in the second
grade in the Religious
Education Program will
receive the sacrament of
First Holy Communion on
Saturday, May 5th, 2018 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, May 6th, 2018 and will participate
in the May Crowning.

MOTHER’S DAY MASSES
Sunday, May 13th, 2018 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
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.

THANK YOU
The St. Hedwig Knights of Columbus thank their fellow
Knights and Parishioners for their help and support with
this year’s Annual Vocation Dinner honoring Rev.
Michael Hall and Mrs. Dorothy Zadworny. Proceeds
from this event help support our seminarians in their
priestly advancement.

SANCTUARY CANDLE
Church
† Florence Mieszkowski from daughters

THANK YOU
The St. Hedwig Knights of Columbus wish to express
our thanks to the Parishioners of St. Hedwig for their
generosity during our annual “God’s Special Children”
collection during the weekend of April 14th and 15th,
2018. Bóg Zapłać!

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

