MONDAY - PONIEDZIAŁEK, August 7th, 2017
7:00 a.m.
† Special Intention
TUESDAY - WTOREK, August 8th, St. Dominic
7:00 p.m.
† Adela i Jan Dziekoński
od syna z rodziną
WEDNESDAY - ŚRODA, August 9th
7:00 a.m.
† Patricia Grenda
from Joseph & family
THURSDAY - CZWARTEK, August 10th, St. Lawrence
7:00 a.m.
† Stefan Sidur
od Stanisławy Sidur
FRIDAY - PIĄTEK, August 11th, St. Clare
7:00 a.m.
† Czesław Chmara
od żony z dziećmi
SATURDAY - SOBOTA, August 12th
7:00 a.m.
† Rev. John M. Skwara
from sister Ginny
5:00 p.m.

SUNDAY - NIEDZIELA, August 13th, 2017

XIX Sunday in Ordinary Time
XIX Niedziela Zwykła

8:00 a.m.

9:30 a.m.

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.

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

Health & Blessings
for Harriett Waranis
from the St. Hedwig Rosary Society
† Al Krasiewski
from sister
† Deceased Members of the Koza fam.
from Maria Kocaj
† Krystyna Podraza
from Chris & Bill
† Irene Krukar
from Chris & Bill
† Ronald Bannister
from family
† Weronika Cmiel
from Maria Oschmyanec
† Krystyna Zaremba
od córki z rodziną

† Alicja Zabłocka
od Barbary
† Adela Pietranik
od córki z rodziną
† Zofia i Jan Midura
od wnuczki z rodziną
† Rafał Małodzinski (7 rocz.)
od siostry z rodziną
† Eugeniusz Midura
od córki z rodziną
† Jolanta Pietrzyk
od rodziny

† Stanley & Evelyn Sokolowski
from Gail & Eric Thornton
† George Bobko
from Evelyn & family
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Edward Conroy
from family
† Sr. Mary Floritta
from Ginny Skwara
11:00 a.m.

O zdrowie i błog. Boże
dla Karolinki Madoń
z okazji 1 urodzin
od rodziców
† Adela Pietranik
od syna
† Stanisław Piwnica
from daughter Donna Kocaj

SANCTUARY CANDLE
Church
† Alexander Zygnerski from Mary & Liz
† Barbara Radzki Neri from mom & sister

Chapel
† Helen Samsel from family

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE - Mt 17,1-9: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się
ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku
odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i
bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie.
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: nie
cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne, streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie
samego... Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8-10). Wydaje się, jakby św. Paweł pomijał miłość Boga i zasadzał
wypełnienie Prawa jedynie na miłości braterskiej. W istocie, gdy chrześcijanin miłuje bliźniego tak, jak naucza Ewangelia, i tak, jak to
Chrystus czynił, wtedy nie można wątpić o jego miłości do Boga. To jest tak prawdziwe i miłość braterska jest tak miła Bogu, że Jezus,
mówiąc o sądzie ostatecznym, nie podał innego powodu do usprawiedliwienia czy też potępienia, jak tylko miłość praktykowaną lub nie
praktykowaną względem bliźniego. „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od
założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść... byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie...”
(Mt 25, 34-36). Chrystus nie tylko uważa ludzi za swoich braci, lecz jakby utożsamia się z nimi, przede wszystkim z najbiedniejszymi,
najnędzniejszymi, najbardziej potrzebującymi pomocy, i mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (tamże 40). Prawda niezwykle pocieszająca; przeciwstawia się jej tutaj jednak inną, bardzo poważną. Jezus, dobroć
i miłosierdzie nieskończone, nie waha się ogłosić wyroku potępienia wiecznego na tych, którzy odmówili bliźniemu pomocy płynącej
z miłości braterskiej, odmówili jej jakby Jemu samemu. „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny... Bo byłem głodny, a nie
daliście Mi jeść, bo byłem spragniony, a nie daliście Mi pić...” (w. 41-42). Ludzie należą do Chrystusa: są Jego własnością. On ich nabył
za cenę swojej krwi, wszczepił ich w siebie jako członki swojego Ciała Mistycznego; kto uderza człowieka, uderza Jego, kto nie miłuje
człowieka, Jego nie miłuje. Kiedy św. Paweł pisał: „miłość jest wypełnieniem Prawa”, miał bez wątpienia na myśli naukę Pana
i tajemnicę Jego Ciała Mistycznego, której stał się głosicielem. „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”... O Panie, Ty sam
udzieliłeś nam tej wzajemnej miłości, Ty sam wybrałeś nas, nie przynoszących owocu, bośmy wówczas jeszcze Ciebie nie wybrali. Ty
nas wybrałeś i postanowiłeś, abyśmy przynosili owoc, czyli wzajemnie się miłowali. Tego owocu bez Ciebie mieć nie możemy, jak
latorośle bez winnego krzewu nic nie mogą uczynić. Miłość więc jest naszym owocem... rodzi się z czystego serca i z dobrego
sumienia, i z wiary nieobłudnej. Ta miłość pozwala miłować się nam wzajemnie i miłować Ciebie, o Panie. Spraw, abym zrozumiał, że
miłość wzajemna nie będzie prawdziwą miłością, gdy nie będziemy miłowali Ciebie. Bliźniego można miłować jak siebie samego tylko
wówczas, jeśli miłuje się Ciebie. Na tych dwóch przykazaniach miłości polega cały Zakon i Prorocy. To jest naszym
owocem...„Owocem ducha jest miłość”... wszystkie inne pochodzą z miłości i z nią są ściśle złączone... Czy dobrze raduje się ten, kto
nie miłuje dobra sprawiającego radość? Gdzie można znaleźć prawdziwy pokój, jeśli nie w tym, którego prawdziwie się miłuje? Kto jest
wielkoduszny trwając w dobrym, jeśli żarliwie nie miłuje? Kto jest łaskawy, jeśli nie kocha tego, kogo wspiera? Kto jest dobry, jeśli
miłość tego nie sprawi? Kto zbawiennie wierzy, jeśli wiara nie pobudza go do działania miłością? Kto z pożytkiem jest łagodny, jeśli
miłość nim nie kieruje? Kto powstrzyma się od tego, co by go skalało, jeśli nie kocha tego, co go uszlachetnia? Słusznie więc, o dobry
Mistrzu, tak często miłość zalecasz, jakby tylko ją należało przekazywać. Spraw, abym zrozumiał, że wszystko inne bez niej na nic się
nie przyda, a miłości mieć nie można bez innych dobrych czynności, które człowieka czynią dobrym.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed
męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana
Boga na drodze sakramentów i modlitwy.

2.

W liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypadają dwa święta. Już w najbliższą środę, 9 sierpnia, oddamy cześć św. Teresie
Benedykcie od Krzyża, dziewicy i męczennicy – Edycie Stein. Urodziła się we Wrocławiu, w rodzinie żydowskiej. Studiowała
filozofię we Fryburgu. Zapatrzona w św. Teresę z Ávili, mimo protestów rodziny, przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do
karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została
aresztowana, a następnie wywieziona do obozu w Oświęcimiu, gdzie zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Kanonizował ją św. Jan
Paweł II w 1998 roku, a rok później ogłosił współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe życie i ofiara, jaką złożyła dla
Chrystusa, są zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic narodowych, kulturowych i religijnych.

3.

W czwartek, 10 sierpnia, przypada święto św. Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza
się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto wpatrywać się
w jego życie, aby dostrzec, jak wiele dla Chrystusa i Kościoła warto wycierpieć, a z czego później rodzą się błogosławione
owoce. Gdy dobrze przypatrzymy się dziejom Kościoła, wyraźnie widać, że ofiara, zwłaszcza krew męczeńska tych, którzy
poszli za Chrystusem, ich przykład, rodzi następne pokolenia wyznawców gotowych oddać wszystko za Ewangelię.
Przemienieni ich przykładem idźmy i głośmy w świecie Chrystusowe orędzie zbawienia.

W tym tygodniu patronują nam (oprócz wyżej wymienionych):
8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię
przez głoszenie słowa i świadectwo życia.
11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica; idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od
jej imienia klaryskami.

TRANSFIGURATION OF THE LORD
July 29th & 30th, 2017
Weekly Collection
Maintenance

$4,431.00
$1,612.00

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.

Jesus took Peter, James, and his brother, John, and led
them up a high mountain by themselves. And he was
transfigured before them; his face shone like the sun and
his clothes became white as light. And behold, Moses
and Elijah appeared to them, conversing with him. Then
Peter said to Jesus in reply, "Lord, it is good that we are
here. If you wish, I will make three tents here, one for
you, one for Moses, and one for Elijah." While he was
still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over
them, then from the cloud came a voice that said, "This
is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen
to him." When the disciples heard this, they fell
prostrate and were very much afraid. But Jesus came
and touched them, saying, "Rise, and do not be afraid."
And when the disciples raised their eyes, they saw no
one else but Jesus alone. As they were coming down
from the mountain, Jesus charged them, "Do not tell the
vision to anyone until the Son of Man has been raised
from the dead."

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
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.

NEW SUMMER SCHEDULE

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

THE RECTORY OFFICE WILL BE
CLOSED ON FRIDAYS DURING
AUGUST, IN ADDITION
TO WEDNESDAYS

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

BIURO PARAFIALNE - Pamiętajmy, że w

If he who was without sin prayed, how much more ought
sinners to pray?

czasie
wakacji
biuro
parafialne
dodatkowo nieczynne w piątki!

jest

THOUGHT FOR TODAY

Saint Cyprian

PARISHIONER
REGISTRATION/INFORMATION FORM
Welcome to St. Hedwig Parish. As a member of the
parish, your registration is very important, especially at
the time of the Sacraments of Baptism and Matrimony or
during an illness or at the time of death.
Please fill out the attached form to register with the
parish or with any information changes and return
to the parish office via the collection basket or by mail.
Last Name:___________________________________
First Name(s):_________________________________
Address:_____________________________________

DIOCESE OF TRENTON
BISHOP’S ANNIVERSARY BLESSING
The Bishop of the Diocese of Trenton has been
celebrating the gift of sacramental marriage with
anniversary couples for more than 40 years. This year
Bishop O’Connell will extend his Episcopal blessing to
couples married 50 years or more, couples
married for 25 years and couples married one
year, at a special Eucharistic liturgy and blessing
celebration on Sunday, October 22, 2017 at 3:00
pm at the Cathedral of St. Mary in Trenton.
The deadline for registration is September 10,
2017. Couples who wish to participate in the Bishop’s
Anniversary Blessing may visit the Parish Office to
register. Family members are most welcome to attend
the Anniversary Blessing

City:_________________________________________
Zip Code:_____________________________________
Contact Phone Number:_________________________
Cell #:_______________________________________

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.

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.

UNLOCKING THE MYSTERIES
OF THE BIBLE
If you would like to have a deeper relationship with God
and a better understanding of your faith, then join us for
an 8 week program. One group will meet on Tuesday
afternoons, starting on September 19th (1-3 pm) and
another group on Thursday evenings starting on
September 21st (7:30-9:30 pm). For more information or
to sign up contact Bill or Chris Muszynski at 609-4486393 or wjmuszynski@aol.com or contact the Parish
Office. Cost of the program is $20.00.

XIV ANNUAL WALKING PILGRIMAGE
The parish will have their Annual Walking Pilgrimage
from St. Hedwig to the American Czestochowa in
Doylestown, PA next weekend, August 12th & 13th, 2017.
All parishioners are invited to participate in this spiritual
journey. For further information please call Wioletta
Wyszynski 577-5312.

XIV Piesza Pielgrzymka z Trenton do
Amerykańskiej Częstochowy odbędzie się w dniach 1213 sierpnia 2017. Więcej informacji na stronie
pielgrzymki www.pielgrzymkaztrenton.com Tel.(609) 577
5312.

