MONDAY - PONIEDZIAŁEK, December 17th, 2018
7:00 a.m.
† Ted & Mary Romejko
from family
TUESDAY - WTOREK, December 18th
7:00 p.m.
† Dorothy Varga
from sister Ginny
WEDNESDAY - ŚRODA, December 19th
7:00 a.m.
† Zofia Domżalska
from family
THURSDAY - CZWARTEK, December 20th
7:00 a.m.
† Władysław Łabiński
od syna
FRIDAY - PIĄTEK, December 21st
7:00 a.m.
† Dot Rose
from friends
SATURDAY - SOBOTA, December 22nd
5:00 p.m.

† Charles & Florence Mieszkowski
from daughters
† Joseph Zadworny
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
† William Weaver
from David & Mary Weaver
† David Weaver, Sr.
from David & Mary Weaver
† Stanley & Charlotte Misiolek
from daughter Lillian & family
† Margaret Cahil
from Lillian & family
† Richard Bannister
from Arlene & Stephen Heringes

SUNDAY - NIEDZIELA, December 23rd, 2018
9:30 a.m.
Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Rev. John M. Skwara
from sister Ginny
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Charlotte & Ralph Wyzga
† Dec. Members of the Marszalek family
† Dec. Members of the Ciosek family
† Ramona Carcel from family

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 23rd, 2018

IV Sunday of Advent
IV Niedziela Adwentu

8:00 a.m.

11:00 a.m.

† Tadeusz i Robert Skomra
od Elżbiety Dzikiewicz
† Adam Baracz
od Elżbiety Dzikiewicz
† Jolanta Pietrzyk
od rodziny
† Eugeniusz Midura
od córki z rodziną
† Zygmunt i Helena Dyjak
od syna z rodziną
† Henryk Arkiszewski
od żony z rodziną
† Mieczysław Milik
od brata z rodziną
† Czesław i Kazimiera Karwowski
od córki
† Za zmarłych z rodziny Tupaj
od rodziny Tupaj
† Eugenia Zielinska
od córki
† Michał i Maria Tupaj
od syna z rodziną
† Michael Warda
od rodziny
† Maciej Lewandowski
od rodziców z rodziną
† Janusz Toryfter
od żony
† Anna i Henryk Zabłocki
od córki Barbary
† Stefan Dzięgielewski
od rodziny
† Edward Rynkowski
od rodziny
† Leonard Tharney
od Iwony
† Jan Włodkowski
od dzieci
† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Natalie Anna Kawalec
od rodziny Tupaj

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.

III NIEDZIELA ADWENTU - Łk 3:10-18: Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto
ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy,
żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile
wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie
znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z
napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w
ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Wobec zbliżającego się Bożego Narodzenia liturgia wzywa nas do radości z powodu wielkiego wydarzenia zbawczego,
które niedługo będzie obchodzić, nie przestając równocześnie nawoływać do nawrócenia. O radości mówią dwa pierwsze
czytania. „Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo
Jeruzalem!” (So 3, 14). Powodem tak wielkiej radości jest nie tylko odnowienie Jerozolimy, lecz mesjańska obietnica,
która daje zakosztować prorokowi obecności Boga wśród swojego ludu: „Owego dnia powiedzą... Pan, twój Bóg, pośród
ciebie; On Mocarz i Zbawiciel” (ww. 16–17). „Ów dzień” tak radosny będzie dniem narodzenia Jezusa w Betlejem.
Wówczas Pan będzie obecny na świecie w sposób realny, stając się człowiekiem między ludźmi, aby być Zbawicielem
wszystkich. Jeśli Jerozolima radowała się oczekując „owego dnia”, Kościół każdego roku wspomina go z radością o wiele
większą. Tam była obietnica i nadzieja, tutaj jest rzeczywistość, fakt dokonany. Nie wyklucza to jednak nadziei, ponieważ
człowiek jest zawsze w drodze do Pana, który już przyszedł w ciele, a powróci w chwale na końcu czasów.
Pielgrzymowanie Kościoła zamyka się między tymi dwoma wydarzeniami, I jak Kościół raduje się z pierwszego, tak też
weseli się z powodu ostatniego i zachęca swoich synów do radowania się z nim: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze
raz powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko!” (Flp 4, 4–5). Blisko, ponieważ już przyszedł, blisko, bo powróci; blisko, bo
temu, kto Go szuka z miłością, z okazji każdego Bożego Narodzenia przynosi nową łaskę, aby mógł odkryć Pana
i zjednoczyć się z Nim na nowo i jeszcze ściślej. Św. Paweł, jako przygotowanie na przyjście Pana, razem z radością
zaleca dobroć: „Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność” (w. 5). Kładzie na to nacisk
Ewangelia poprzez przepowiadanie Jana Chrzciciela przygotowujące ludzi na przyjście Mesjasza. „Cóż więc mamy
czynić?”, pytały go tłumy, które się schodziły, by go słuchać. A on odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu,
który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni” (w. 11). Miłość ku bliźniemu złączona z miłością ku Bogu jest
punktem centralnym nawrócenia. Człowiek egoista, zatroskany tylko o swoje sprawy, musi zmienić swoje nastawienie
i zwrócić się ku potrzebom i dobru braci. Również celnikom i żołnierzom, którzy go pytali, Jan stawiał program
sprawiedliwości i miłości: nie pobierać więcej ponad to, co się należy, nie znęcać się, nie uciskać bliźniego, poprzestawać
na swojej zapłacie. Chrzciciel nie żądał wielkich czynów, lecz miłości bliźniego, objawiającej się konkretną
wielkodusznością względem potrzebujących i uczciwością w wykonywaniu własnego zawodu. To był wstęp do
przykazania miłości, na które Jezus miał położyć tak wielki nacisk. Wystarczy stanąć całym sercem na tej drodze, by
przygotować się godnie na Boże Narodzenie. Jezus rodząc się pragnie być przyjętym nie tylko osobiście, lecz w każdym
człowieku, a przede wszystkim w ubogich, uciśnionych, z którymi tak chętnie się utożsamia: „Byłem głodny, a daliście Mi
jeść... byłem nagi, a przyodzialiście Mnie” (Mt 25, 35–36).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości – gaudete. Zbliża się bowiem czas wypełnienia obietnicy, nadejścia
Zbawiciela. Stąd nietypowy, różowy kolor szat liturgicznych. Aby owa radość stała się naszym udziałem, trzeba
dobrze wykorzystać czas przygotowania, jaki daje nam Pan.
2. W kolejnym tygodniu Adwentu Kościół zaprasza nas do modlitwy o chrześcijańskie życie naszych rodzin. Zapraszamy
do udziału w liturgii najbliższych dni, a także do rodzinnej modlitwy w domach.
3. Najlepszym przygotowaniem do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia niech będzie oczyszczenie i umocnienie
serc w sakramencie pokuty. Spowiedź święta w naszym kościele od godz. 7:00 wieczorem we wtorek.
4. Serdeczną pamięcią otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczętego tygodnia. Niech radość w Panu
będzie Waszym udziałem.

Czytana Ewangelia w tygodniu: grudzień ‘18
17
18
19
20

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK

Mt 1:1-17
Mt 1:18-25
Łk 1:5-25
Łk 1:26-38

21
22

PIĄTEK
SOBOTA

Łk 1:39-45
Łk1:46-56

THIRD SUNDAY OF ADVENT
December 8th & 9th, 2018
Weekly Collection
Maintenance
Religious Retirement

$4,738.00
$1,818.00
$ 746.00

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. 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.

IN MEMORIAM
Please pray for the soul of Stanisława Jachura, who has
died. Eternal rest grant unto her O Lord and let
Perpetual Light shine upon her. May she rest in peace.
Amen.

WIECZNY

ODPOCZYNEK: W minionym
tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności
Stanisława Jachura. Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

John the Baptist's responses to the crowd ("Whoever
has two cloaks should share with the person who has
none. And whoever has food should do likewise.") recall
Matthew's story of the Last Judgment ("I was hungry and
you gave me food . . . naked and you clothed me" [Luke
3:11, Matthew 25:35-36]). Notice that Jesus takes it one
step further. Now it is not just a random
person, but Jesus specifically, whom we
are helping in our plenty. But it was
John who laid the groundwork. It was
John who was asked three times, "What
should we do?" It was John who told
them, even before Christ began his mission, how to act
like a Christian. Speaking of the Last Judgment, John's
image of the wheat and the chaff is a sobering one. The
wheat will be gathered in the barn, "but the chaff he will
burn with unquenchable fire" (Luke 3:17). The wheat is
valuable. Once it is ground or milled, it can nourish us.
It contains the seed, so that it can be planted and grown.
It can be shared with others. The chaff cannot be grown
or eaten or shared. Once removed from the grain, it is
virtually of no use. John calls us to nourish, to grow, and
to share, like the grain that has fed the world for
thousands of years. "Shout for joy," "Cry out with joy,"
"Rejoice in the Lord always" (Zephaniah 3:14, Isaiah
12:6, Philippians 4:4). The readings and the psalm
response each begin with exultation. No wonder this
Sunday is referred to as Gaudete Sunday. The reason
for the joy is simple: "God is in your midst;" "among you
is the great and Holy One;" "The Lord is near"
(Zephaniah 3:17, Isaiah 12:6, Philippians 4:5). Rejoice
always, indeed.

Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, Tim
Cicon, Sr., Mark Cicon, Thomas Czajkowski, Pauline
Dauphers, Dorothy Dominski, Bartoszek Dudek, Helena
Dzięgielewska,
Zenon
Dzięgielewski,
Sabina
Dziewięcka, Theresa Eaton, Charles & Eileen Fair,
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Helen Jamieson,
Alice S. Laird, Sue Lynch, John Matas, Adam Matusz,
Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes Poli, Jurek
Probola, Joseph Ryczkowski, Zofia Rynkowska, Tina
Salava, Lucy Siemientkowski, Anthony Sikora, Roman
Sikora, Fred Sikorski, Edward & Pauline Sikorski, Pat
Sikorski, Diane Silver, 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.

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:_____________________________________

CHRISTMAS SCHEDULE OF MASSES
CHRISTMAS MASSES
Dec. 24th

5:00 pm

English

Dec. 24th

Midnight

Polish & English

Dec. 25th

9:30 am
11:00 am

English
Polish

Dec. 26th

11:00 am

Polish

City:_________________________________________

PLEASE TAKE NOTICE

Zip Code:_____________________________________

There will not be an 8:00 am Polish Mass on
Tuesday, December 25th, 2018,
Christmas Morning.

Contact Phone Number:_________________________
Cell #:_______________________________________

CHRISTMAS WAFERS/OPŁATKI
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.

KNIGHTS OF COLUMBUS
St. Hedwig Knights of Columbus #7244 is seeking new
members, 18 years or older, male and Catholic to join
our Council.
By joining you would become more
involved in our Church and local community through acts
of charity and volunteerism. For more information about
membership please contact Frank at 609-396-1926.

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.

SANCTUARY CANDLE
Church
† Władysław Łabiński od syna

Chapel
† Zofia Domżalska from family

