MONDAY - PONIEDZIAŁEK, April 29th, 2019

St. Catherine of Siena

† Czesław i Kazimiera Karwowski
od córki z rodziną
TUESDAY - WTOREK, April 30th
7:00 p.m.
† Jan i Adela Dziekoński
od syna Stefana z rodziną
WEDNESDAY - ŚRODA, May 1st
7:00 a.m.
Health & Blessings
for Rev. Fred Jackiewicz
from the Jancza family
THURSDAY - CZWARTEK, May 2nd, St. Athanasius
7:00 a.m.
† Władysław Łabiński
od syna
FRIDAY - PIĄTEK, May 3rd, Sts. Philip & James
7:00 a.m.
Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
SATURDAY - SOBOTA, May 4th
11:00 a.m.
Health & Blessings for the children
receiving First Holy Communion
from parents

SUNDAY - NIEDZIELA, May 5th, 2019

III Sunday of Easter
III Niedziela Wielkanocy

7:00 a.m.

5:00 p.m.

Health & Blessings for Peter Weaver
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
† Richard Bannister
from the St. Hedwig KOC #7244
† Regina Janukowicz
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
† Eugene Misiolek
from sister Lillian & family
† Florence Mieszkowski
from daughters
† Dec. Mem. of the Leszczynski family
from family
† Patricia Nyzio
from husband

SUNDAY - NIEDZIELA, May 5th, 2019
9:30 a.m.
Living & Deceased Members
of the Rosary Society
† Catherine & Emilio Fiorella
from Thomas Conroy
† Charlotte B. & Joseph M. Dura
from sons Ken & Dave
† Edward L. Taborek
od rodziny
† John, Josephine & Barbara Bezek
from Dorothy Bezek & sons

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

8:00 a.m.

11:00

a.m.

† Janina i Edward Zaleski
from son & family
† Grażyna Kudyba
od wujka
† Stanisława Jachura
from the Brzoza family
† Henryk i Lucjan Wojtaszek
od brata
† Joanna Jakowiak
od przyjaciół
† Eugenia i Stefan Zielinski
od córki
† Ks. Kononik Jan Majka
od Marii Hajduczka
† Marianna i Franciszek Podbielski
od córki z rodziną
† Wojciech Walski
od syna z rodziną
O zdrowie i błog. Boże
dla rodzin Kaminskich i Krzeminskich
od mamy
† Za zmarłych Weteranów
† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Waldemar Przenajkowski
od mamy i brata
† Raymond i MaryJo Ciberey
od Joanny z rodziną
† Grzegorz Jarecki
od rodziny Kozłowskich
† Mary B. Schrader
from sister Ginny
† Marianna i Adolf Dziekonski
od wnuka
† Bronisława i Emil Sawicki
od Stefana
† Michał i Zofia Pitera
od córki z rodziną
† Michalina i Stefan Oliwa
od córek Jadwigi i Elżbiety
† Bruce Stępien
od Czesi z rodziną
† Za zmarłych z rodziny Sielawych
i Gugnackich
od córki
† Karol Artur Radgowski
od rodziców i rodzeństwa
† Weronika Gargas
od córki Marii i syna Jerzego

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, przyszedł Jezus, 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 Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych
znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
„Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Jezus pochwalił w ten sposób
wiarę tych wszystkich, którzy mieli uwierzyć w Niego nie doznając tej pociechy, jaką mogłoby im dać potwierdzenie wiary
przez świadectwo zmysłów. Piotr, wzruszony żywą wiarą pierwszych chrześcijan, którzy wierzyli w Jezusa, jak gdyby Go
znali osobiście, oddaje chwałę Panu: „Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie,
przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały” (1 P 1, 8). Oto szczęście, jakie daje wiara
głoszona przez Pana, i jaka powinna uszczęśliwiać wierzących wszystkich czasów. Wobec trudności i wysiłku wierzenia
trzeba pamiętać na słowa Jezusa i znaleźć w nich podporę dla wiary czystej i ogołoconej, lecz pewnej, bo opartej na
słowie Boga. Wiara w Chrystusa stanowiła siłę spajającą i jednoczącą pierwszych chrześcijan w nierozerwalną całość.
Wiara łączyła ich w głęboką wspólnotę uczuć i życia. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4,
32). To była główna cecha charakterystyczna pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która powstała dzięki „mocy”, z jaką
„Apostołowie świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa” (w. 33), i dzięki mocnej wierze, z jaką odpowiadał każdy
wierzący na owo świadectwo. Ta wiara była tak silna, że nakłaniała ich do wyrzeczenia się dobrowolne własnych dóbr
i oddania ich na użytek najbardziej potrzebujących chrześcijan, uważanych za prawdziwych braci Chrystusa. Nie była to
wiara teoretyczna, ideologiczna, lecz tak konkretna czynna, że wyciskała całkiem nowe znamię na życiu wierzących, nie
tylko w obcowaniu z Bogiem, w modlitwie, lecz także w obcowaniu z bliźnim, a nawet na płaszczyźnie interesów, na
których człowiekowi tak ogromnie zależy. Taka wiara jest dzisiaj rzadka; dziś wiara nie ma żadnego wpływu na
przyzwyczajenia wielu chrześcijan, nie przemienia zgoła ich życia lub przemienia bardzo mało. Takie chrześcijaństwo nie
przekonuje ani nie nawraca świata. Trzeba ożywiać swoją wiarę poprzez przykład pierwotnego Kościoła, trzeba błagać
Boga o łaski głębokiej wiary, bo od mocy wiary zależy zwycięstwo chrześcijanina. „Tym zwycięstwem, które zwyciężyło
świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, Jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym?”
(1 J 5, 4-5).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę,
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).
2. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składam serdeczne wyrazy wdzięczności
wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie.
Jest moją ogromną radością tak liczna obecność wiernych i budujące świadectwo wiary wyrażone w tych świętych
dniach. Równocześnie bardzo dziękuję za Waszą ofiarność! Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca
prawdziwym pokojem.
3. Od niedzieli 5 maja zapraszamy na nabożeństwa majowe po Mszy św. o godz. 11:00.
4. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu urodziny i imieniny składamy serdeczne życzenia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
29 kwietnia – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica, Doktor Kościoła, patron Europy.
30 kwietnia – św. Wojciech (956-997), biskup, męczennik, benedyktyn, misjonarz Prusów, główny patron Polski.
2 maja – św. Atanazy (296-373), biskup Aleksandrii, Doktor Kościoła, obrońca dogmatów wiary.
3 maja – Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski.
4 maja – św. Florian (ok. 250-304), Rzymianin, męczennik, patron strażaków.

DIVINE MERCY SUNDAY
April 13th & 14th, 2019
Weekly Collection
$6,354.00
Maintenance
$2,005.00
April 19th, 2019
Holy Land

$2,035.00
April 20th & 21st, 2019

Weekly Collection/Easter
Maintenance

$15,529.00
$ 3,240.00

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!!

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)

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.

ANNUAL CATHOLIC APPEAL
NEEDS HELP
The 2019 Annual Catholic Appeal is experiencing a very
challenging year thus far. Contributions are down 20%
across the Diocese. The Appeal is the source of support
for all our diocesan works and ministries. Please take a
moment to consider how you can help if you have not
done so already. Your participation is essential if we
want to continue our ministries as we have done. Thank
you for your consideration. May the blessings of the
Easter Season be yours.

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

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

RELIGIOUS EDUCATION
The children in the second
grade in the Religious
Education Program will
receive the sacrament of
First Holy Communion on
Saturday, May 4th, 2019 at
11:00 am in our Church.
Please pray for the children and their families as they
prepare for this sacrament.

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE MAY 2019
May

4

5:00 pm

Teddi Hines
Liz Radzki

May

5

9:30 am

Ray Primka
Kania Zawada

May 11

5:00 pm

Pamela Richards
Dorothy Zadworny

May 12

9:30 am

Jim Livecchi
Catherine Reeves

May 18

7:00 pm

Anita Toth
Liz Radzki

May 19

9:30 am

Dorothy Bezek
Grzegorz Zawada

May 25

5:00 pm

Christine Muszynski
William Muszynski

Sunday, May 12th, 2019 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.

May 26

9:30 am

Pamela Adamczyk
Samantha Adamczyk

4
5

5:00 pm
9:30 am

Teddi Hines
Walter Czajkowski

MSZE ŚW. W INT. MATEK - W dniu czczącym

May 11
May 12

5:00 pm
9:30 am

Pamela Richards
Pamela Adamczyk

May 18

7:00 pm

Anita Toth

May 19

9:30 am

Walter Czajkowski

May 25

5:00 pm

Lorraine Brozena

May 26

9:30 am

Pamela Adamczyk

The children of Religious Education will attend the 9:30
am Mass on Sunday, May 5th, 2019 and will participate
in the May Crowning.

MOTHER’S DAY MASSES

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.

MAY DEVOTIONS

LECTOR SCHEDULE MAY 2019
May
May

In honor of Mary, the Mother of God, there will be special
devotions following the 11 am Mass during the month of
May. Everyone is cordially invited to attend.

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.

SANCTUARY CANDLE
Church
† Florence Mieszkowski from daughters

Chapel
† Ted & Mary Romejko from family
† Andrew & Dorothy Mikula from family

