
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, December 16th, 2019  
   7:00 a.m. † Józef Adamski 
     od przyjaciela 
TUESDAY - WTOREK, December 17th 
   7:00 p.m. † Leszek Reluga 
     od Ani Zaleskiej 
WEDNESDAY - ŚRODA, December 18th 
   7:00 a.m. † Dorothy Varga 
     from sister Ginny 
THURSDAY - CZWARTEK, December 19th 
   7:00 a.m. † Rita Dura 
     from Evelyn & family 
FRIDAY - PIĄTEK, December 20th

 

   7:00 a.m.    Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 

SATURDAY - SOBOTA, December 21st 
 

   5:00 p.m. † Stanley & Jean Sikorski 
      from Pat, Kathy & Ted 
   † Theodore & Julia Boraten 
      from Kathy & Ted 
   † Stanley & Charlotte Misiolek 
      from daughter Lillian & family 
   † Wacław Michalak 
      od żony z rodziną 
   † David Weaver, Sr. 
      from David & Mary Weaver 
   † William Weaver 
      from David & Mary Weaver 
   † Nicholas Monchak 
      from family 
   † Michele Robak 
      from Chris, Carole & Ryan Kmiec 
   † Edward Doroba 
      from wife & family 
 

 
 

SUNDAY - NIEDZIELA, December 22nd 
   9:30 a.m.  † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Andrew, Sophie & Patricia Grenda 
      from Joseph & family 
   † Ramona Carcel 
      from Emily & family 
   † John E. Zukowski 
      from Walter Czajkowski 
   † Marian Prawica 
      from family 
   † Zofia Wilk 
      od rodziny 

 

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 

 
SUNDAY - NIEDZIELA, December 22nd, 2019 
     IV Sunday of Advent 
     IV Niedziela Adwentu 
 

   8:00 a.m. † Eugeniusz Midura 
      od córki z rodziną 
   † Władysław Ryba 
      od wnuczki 
   † Zygmunt i Helena Dyjak 
      od syna z rodziną 
   † Stanisława Jachura 
      from Bożena Tokarska & family 
   † Mieczysław Milik 
      od brata z rodziną 
   † Jarosław Zielinski 
      od rodziny 
   † Stanisław Siwczak 
 
 

   † Tadeusz Mazurek 
      od córki z rodziną 
   † Emilia Jarocka 
      od siostry z rodziną 
   † Tadeusz, Regina, Wiesław 
      i Mirosław Kozikowski 
      od rodziny 
   † Henryk Arkiszewski 
      od żony z rodziną 
   † Ewa Midura 
      od rodziny Dyjak 
 

 11:00  a.m. † Jolanta Pietrzyk 
      od dzieci 
   † Maciej Lewandowski 
      od rodziców z rodziną 
   † Józef Rosiak 
      od przyjaciół 
   † Natalie Anna Kawalec 
      od rodziców i brata 
   † Rev. Msgr. Joseph Krzysztofic 
      from Ginny Skwara 
   † Tadeusz Wróbel 
      od rodziny 
   † Czesław i Kazimiera Karwowski 
      od córki z rodziną 
   † Stanisław Kwiatkowski 
      od żony z dziećmi 
   † Edward Rynkowski 
      od rodziny 
   † Stefan Dzięgielewski 
      od rodziny 
 
 

 
 

 

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. 
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU - Mt 11,2-11: Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 

uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i 
oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 

słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy 
oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na 
wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy 
miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On 
jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, 
powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w 
królestwie niebieskim większy jest niż on. 

 
 

W trzecią niedzielę Adwentu myśl o bliskim już Bożym Narodzeniu góruje w liturgii i napawa ją uroczystym tonem. Boże Narodzenie, 
kiedy to obchodzi się wcielenie Syna Bożego, oznacza początek zbawienia. Ludzkość widzi, że spełnia się dawna obietnica i że ma 
swojego Zbawiciela. Czytania na dzień dzisiejszy są zapowiedzią pociechy i umocnienia. „Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie 
bójcie się! Oto wasz Bóg... On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy 
chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie” ( Iz 35, 4–6). Słowa, jakie Izajasz skierował do wygnańców Izraela, by ich 
pocieszyć, stosują się dobrze do wszystkich ludzi, którzy pragną nawrócić się szczerze do Boga, choć czują się niezdolni uwolnić się 
od grzechu, przeciętności, marności ziemskich. Prorok zaś zachęca ich do ufności w Zbawicielu, który przyjdzie, udzieli siły, podtrzyma 
słabych, uleczy rany grzechów i poprowadzi wszystkich do zbawienia. Przez przyjście Jezusa proroctwo spełniło się również dosłownie; 
On sam użył go, aby potwierdzić swoje mesjańskie posłannictwo. Jan Chrzciciel z więzienia, w którym zamknął go Herod, śledzi 
działalność Jezusa. Wie, że On jest Mesjaszem, lecz Jego zachowanie, tak bardzo różne od tego, które zapowiadał, może napawa go 
wątpliwością; również jego uczniowie potrzebują umocnienia, Jan posyła ich więc z zapytaniem do Pana: „Czy Ty jesteś tym, który ma 
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Za całą odpowiedź Jezus ukazuje cuda dokonane przez siebie: „Idźcie i oznajmijcie Janowi 
to, co słyszycie i na co patrzycie: Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”. Wypełnienie proroctwa Izajasza jest oczywiste. Lecz Jezus dodaje jeszcze: „A 
błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Jezus wypełnia swe dzieło Zbawiciela nie w sposób zadziwiający, lecz prosty i pokorny. 
Nie przychodzi jako tryumfator, lecz łagodny i ubogi, przychodzi głosić Ewangelię ubogim, leczyć chorych i zbawiać grzeszników. Styl 
Jego mógł zgorszyć tych, którzy oczekiwali Mesjasza potężnego i chwalebnego. Dla tego jednak, kto czuje się ubogim, małym, chorym, 
potrzebującym zbawienia, jest wielką pociechą. Wobec dobroci i łagodności Zbawiciela nadzieja rozszerza serce. Nawiązuje do tego 
i drugie czytanie: „Umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie” ( Jk 5, 8). Uczucia ufności, z jakimi oczekujemy Bożego 
Narodzenia są takie same, jakie powinny nas ożywiać na powrót chwalebny Pana, kiedy przyjdzie nie tylko jako Zbawiciel, lecz także 
jako sędzia. Oczekując Go, praktykujmy przykazanie miłości, które nas czyni życzliwymi i miłosiernymi względem wszystkich, a ”za 
przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie” (w. 10). Jak prorocy mieli wzrok stale zwrócony 
na obiecanego Zbawiciela, tak chrześcijanin powinien żyć z sercem nastawionym na przyjście Jezusa. Przyjście to ponawia się 
każdego dnia przez łaskę i Eucharystię; staje się ono bardziej serdeczne przy pobożnym obchodzeniu Bożego Narodzenia, 
nieodwołalne zaś i uszczęśliwiające — w dzień ostateczny. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. 

Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie 
się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz 
przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z 
naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się 
nią z innymi. 
 
 

2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian: „Radujcie 
się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowej 
pojawiła się szata różowa. 
 

 

3. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i 
zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem 
chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, 
także ta wspólnotowa domowego Kościoła. 
 
 

4. W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach polecajmy jego osobę i posługę Bożej 
Opatrzności, aby prowadził bezpiecznie Kościół przez niespokojne współczesne czasy. 
 

 

5. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie 
zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu 
chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. 
 
 

6. Przed świętami Bożego Narodzenia zazwyczaj myślimy też o świątecznych prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma 
swoje religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. Nie zapominajmy przy 
tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć 
swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie 
dla nas najlepszą zapłatą. 

 



 

 
December 7th & 8th, 2019 

 
Weekly Collection     $4,735.00 
Maintenance      $1,656.00 
Religious Retirement     $   646.00 

 
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!! 

 
 

ST. HEDWIG’S PARISH 

VETERANS MEMORIAL 
All Veterans active or inactive qualify to enter names on 
the Memorial Walk.  For information please call the 
Rectory at 609-396-9068. 

 

 

ST. HEDWIG CEMETERY 

COLUMBARIUM 
The niches in the columbarium at the New Cemetery on 
Eggerts Crossing Rd. in Ewing are now on sale.  There 
are single and double niches. For more information 
please call the Parish Office at 609-396-9068. 

 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
 

 

† Dot Rose from friends  
 

Chapel 
 

† Zofia Wilk od rodziny 
 

 

 
III SUNDAY OF ADVENT 

"Be patient," James counsels his readers, even though 
"the coming of the Lord is at hand" (James 5:8).  Isaiah 
would agree, for he and the rest of the Israelites had to 
wait decades to be able to resettle in the Promised Land.  
But eventually the land would bloom.  So too our hearts.  
Though Jesus is at hand here and now, the time at 

which he will bloom in each individual 
heart is not known.  John the Baptist 
may have been confused because he 
expected Jesus  to do more separating 
of the wheat from the chaff, as we heard 
him warn last Sunday.  Many assumed 

that the Messiah would lead the worthy to victory and 
condemn the sinful.  Instead, Jesus has spent his time 
healing the afflicted and blessing the oppressed.  It's as 
if John were waiting for the other shoe to drop.  Jesus 
suggests the Messiah's mission is actually somewhat 
different, no offense.  In the Gospel, Jesus reminds 
John's disciples of the wonders he has done.  He lists 
quite a few, including healing lepers and raising the 
dead.  Jesus has transformed people's lives.  
Interestingly, in almost every case Jesus does not suffer 
the affliction himself.  Jesus is not deaf or blind or lame.  
But he is one: he is poor.  Jesus lived his life in poverty.  
He was born in a stable, brought to Egypt as a refugee, 
driven from his hometown of Nazareth when he began 
his ministry, lived without a home as an adult, and kept 
no possessions.  So what does he do for the poor, 
considering he is poor himself?  He proclaims the Good 
News.  He brings them God's promise of redemption.  
He himself is the miracle.   

 

 
Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, Tim 
Cicon, Sr., Mark Cicon, Dorothy Dominski, Bartoszek 
Dudek, Helena Dzięgielewska, Zenon Dzięgielewski, 
Sabina Dziewięcka, Theresa Eaton, Charles & Eileen 
Fair, Fr. Fred Jackiewicz, Helen Jamieson, Charles 
Kowalski, Alice S. Laird, Sue Lynch, 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, Anna Wozniak, 
Esther Zamorski. 
 

Please call the Rectory Office 



to add or delete names from the list. 

 

 
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:_____________________________________ 
 
 

City:_________________________________________ 
 
 

Zip Code:_____________________________________ 
 
 

Contact Phone Number:_________________________ 
 
 

Cell #:_______________________________________ 

 

 

BAPTISMS 

 

The following children were baptized  

in our Church: 
 

 

 

Alexander Alberto Ocasio, son of Carlos Alberto 

Ocasio, Jr. & Sandra Montana Gardocki; Alex Stofila, 

son of Lubos Stofila & Magdalena Brocka; Madison 

Robovic, daughter of Saudin Robovic & Renata Hajto; 

Maya Robovic, daughter of Saudin Robovic & Renata 

Hajto; Eryk Malkowski, son of Jakub Kupidura & 

Magdalena Malkowska; Arya Dziegielewski, 

daughter of Steve Dziegielewski & Aldona Duda. 
 

Congratulations to the parents 

and godparents. 

 

 

 

 

CHRISTMAS SCHEDULE OF MASSES  
 
 
 
 

CHRISTMAS MASSES 
 
 
 

 

Dec. 24th    5:00 pm English 
 
 

Dec. 24th  Midnight Polish & English 
 

Dec. 25th   9:30 am English 
  11:00 am Polish 
 

Dec. 26th 11:00 am Polish 
 

PLEASE TAKE NOTICE 

There will not be an 8:00 am Polish Mass on  

Wednesday, December 25th, 2019, 

Christmas Morning. 
 

 

 
 

CCD CHRISTMAS PAGEANT 

This year the CCD School will have 

a Christmas Pageant  

this Sunday December 15th, 2019  

after the 11 am Mass, in the Church. 

Everyone is welcome. 
 

 

CHRISTMAS WAFERS/OPŁATKI 
The Christmas Wafer/Opłatek commemorates a custom 
which is centuries old.  Through the Wafer/Opłatek, we 
are reminded of the Holy Nativity.  The Wafer/Opłatek is 
broken and shared with those gathered at the Christmas 
table.  When each has a broken piece, PEACE is wished 
to all.  The Wafers/Opłatki are available in the rectory 



during regular office hours and in the Sacristy after all 
Masses. 

 


