
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, December 2nd, 2019  
   7:00 a.m. † Władysław Łabiński 
     od syna 
TUESDAY - WTOREK, December 3rd, St. Francis Xavier 
   7:00 p.m. † Teresa, Stanisław 
     i Bogusław Szulewski 
     od rodziny 
WEDNESDAY - ŚRODA, December 4th  
   7:00 a.m. † John A. Ciosek 
     from daughter 
THURSDAY - CZWARTEK, December 5th 
   7:00 a.m.    Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 

FRIDAY - PIĄTEK, December 6th
 

   7:00 a.m. † Jan & Jadwiga Radgowski 
      from Teresa Zaleski 
SATURDAY - SOBOTA, December 7th, St. Ambrose 

   5:00 p.m. † Stanley A. Sikorski 
      from Kathy 
   † Stefania Doroba 
      from Józefa Bielski 
   † Stanisław Kłos 
      od rodziny Kawalec i Bielskich 
   † Deceased Members  
      of the Przechacki family 
      od rodziny Kawalec i Bielskich 
 

SUNDAY - NIEDZIELA, December 8th 
   9:30 a.m.     Health & Blessings  
      for Ray & Ruth Primka 
      from the Mero family 
 
 

   † Patricia Grenda 
      from Joseph & family 
   † Henry Jarkowski 
      from Stephen & Nina Jarkowski 
   † Anna Szul 
      from daughter Carol 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Helen Lee Lugossy 
      from John & Julianne Bogdan 
   † Jan Matas 
      from Cecylia & Zdzisław Warda  
      and 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 8th, 2019 
      II Sunday of Advent 
      II Niedziela Adwentu 
 
 

   8:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Ewy i Julii Cwaliny z okazji urodzin 
      od rodziny 
 
 
 

 

   † Jan i Jadwiga Radgowski 
      od córki Teresy 
   † Krystyna Dziekońska 
      od męża z rodziną 
   † Tomasz Midura 
      od rodziny 
   † Stanisława Jachura 
      from Bożena Tokarska & family 
   † Emilia Jarocka 
      od siostry z rodziną 
   † Maria Pilch 
      od córki 
   † Ewa Midura 
      od mamy 
   † Anna i Joseph Bock  
      from grandson & wife 
   † Elizabeth i Joseph Bock, Jr. 
      from son & wife 
 
 
 
 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Zacharego i jego rodziców 
      od rodziny 
 
 
 

 

   † Michael Warda 
      od rodziny 
   † Mary B. Schrader 
      from sister Ginny 
   † Michael Wolak 
      od Anny Barbarzak z mamą 
   † Sandra Trofimowicz 
      od rodziny Pęchalskich 
   † Natalie Anna Kawalec 
      od Ireny z rodziną 
   † Halina Witaszek 
      od mamy 
   † Marian Kmiec 
      od siostry 
 

 

 
 
 

 
 

 

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. 
 
 
 
 



I NIEDZIELA ADWENTU – Mt 24:37-44:   Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni 

Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i 
za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, 
bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze 
nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 

 
Pierwszą niedzielę Adwentu można nazwać niedzielą pokoju. Mówi o tym pierwsze czytanie i fragmenty psalmu responsoryjnego. 
Izajaszowe proroctwo wypełniło się częściowo w szopie betlejemskiej i zostało uroczyście oznajmione hymnem anielskim: „Chwała 
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”. Pełna realizacja mesjańskiego pokoju nastąpi podczas 
Paruzji. Stąd płynie przesłanie Adwentu, aby Chrystusowy pokój stał się rzeczywistością aktualizowaną w nas przez wysiłek moralny 
przy współpracy z łaską Bożą. Na tym też ma polegać adwentowe czuwanie, zalecane w Ewangelii. Dla chrześcijanina pokój taki 
możliwy jest z Chrystusem i w Chrystusie. Psalm podsuwa tej niedzieli myśl, że Paruzja może być także spotkaniem! Istotne jest to 
zwłaszcza w liturgii, która jest płaszczyzną spotkań osób. Refren psalmu: „Idźmy z radością na spotkanie Pana” sugeruje, że Adwent to 
nie tylko oczekiwanie na spotkanie Pana, ale także nasze wychodzenie Mu na spotkanie, a więc powinna dochodzić do głosu radość, a 
nie obawa. Nostalgiczny charakter psalmu stawia nam bardzo osobiste pytanie: Czy jest w nas tęsknota za Chrystusem, czy cieszymy 
się Nim podczas Mszy świętej? Ewangelia głosi, że musimy być gotowi na spotkanie z Panem, nawet gdyby miał On przyjść 
niespodziewanie jak złodziej. Temat spotkania uwrażliwia nas, że przeznaczany na nie czas jest jedyny i niepowtarzalny; spotkanie 
stracone jest spotkaniem straconym na zawsze i – zdaniem św. Augustyna – należy się obawiać takiego marnotrawstwa: „Lękam się 
Chrystusa, który do mnie przychodzi i mija mnie, a ja Go nie dostrzegam i On już nigdy nie wróci.” 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To 

pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. 
Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi 
ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara – jest z istoty wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole 
Eucharystii. Udział w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze 
zmartwychwstałym Panem. Chodzi więc o to, abyśmy pogłębiali naszą świadomość, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, czym tak 
naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością 
będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji 
przed Najświętszym Sakramentem. 
 
 

2. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać 
tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu 
do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i 
bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście 
Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom. 
 

3. We wtorek, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach, duchownych 
i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne. Niech w naszych sercach jeszcze mocniej zabrzmi nakaz Chrystusa: „Idźcie na 
cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. 
 

 

4. W środę, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez 
wstawiennictwo Matki – Opiekunki rodzin i Pani naszych losów – oraz Świętej Barbary będziemy polecać Bożej Opatrzności 
wszystkich naszych parafian zmagających się z tym problemem i poszukujących pracy. Zapraszamy do tej wspólnej modlitwy. 
 
 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie 
Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Ofiarujmy modlitwę w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Na 
progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty w naszej parafii szczególnie w dniu 10 grudnia od 
godz. 7:00 wieczorem, kiedy to będziemy gościć kilkunastu kapłanów. W liturgii piątkowej wspominamy Świętego Mikołaja 
Biskupa. Tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi 
nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Niech oprócz wielu 
podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego świętego. 
 
 

6. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając 
Maryję na matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. 
 

W tym tygodniu patronują nam: 
3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła. 
 
 

4 XII – św. Barbara, dziewica i męczennica z przełomu III i IV wieku, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych. 
 

 

4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, autor kanonów Kościoła Wschodniego. 
 
 

6 XII – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który w Mirze Licyjskiej był gorliwym i troskliwym pasterzem. 
 
 

7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, doktor Kościoła. 

 



 
Due to the deadlines of our Publishing 
Company for bulletin submission during the 
Thanksgiving holiday, collection information 
will be printed in next week's bulletin. 
 

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!! 
 

 

 

RELIGIOUS RETIREMENT FUND 
The National Retirement Fund for Religious Appeal will 

be taken up at all the Masses next weekend, 

December 7th & 8th, 2019.  This collection helps to 

offset retirement costs for Sisters, Brothers and Order 
Priests.  Thank you for your support. 

 

RELIGIOUS EDUCATION 
Thank you to all the families who donated to our 
Thanksgiving food drive.  Thanks to your generous 
efforts we donated 65 large bags of food to Catholic 
Charities. 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 

 

† Robert Collins from wife & family 
 

Chapel 
 

† Mary & Theodore Romejko from family 

 

 
FIRST SUNDAY OF ADVENT 

Isaiah's vision captures the dual movement that he 
preached to the people of Israel and Judah.  First, 
people of every nation, not just the Chosen People, were 
expected to stream toward God's holy mountain, the 
place on earth closest to God.  At the same time, the 
word of the LORD would flow down that mountain to 

bring peace and justice to all nations.  
God will issue judgments, making 
human weapons and aggression 
unnecessary.  God will come to us, 
but we must come to God.  The end 
result Isaiah wants is for all to "walk 
in the light of the LORD!" (Isaiah 2:5).  

Isaiah foresees a time when people from all nations will 
be enlightened by realizing God's will for humanity.  
Since we are all created by God and in God's image, in 
God's eyes we are all brothers and sisters.  To God, 
people fighting with one another can be compared to a 
parent when their children fight.  To raise a weapon or to 
kill another person is analogous to fratricide.  Not that 
there was ever a time that the "works of darkness" were 
appropriate, but what we hear in the second reading and 
the Gospel should scare us into the urgency of changing 
bad behavior.  "The night is advanced, the day is at 
hand," Paul writes (Romans 13:12).  Jesus warns his 
disciples that the Son of Man will come "at an hour you 
do not expect" (Matthew 24:44).  If we are honestly 
preparing our hearts to receive Jesus, we must stop 
doing things that injure or demean others and "put on 
the armor of light" (13:12). If we wouldn't want it "brought 
to light," that's a sign we shouldn't do it. 

 

 
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. 

 



 
 

 
 

CHRISTMAS SCHEDULE OF MASSES 

AND  

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
 

 

 

 

SACRAMENT OF PENANCE 

On Tuesday, December 10th, 2019 at 7:00 pm in 

the Church we will have Advent confessions both in 
English and Polish. 
 
 

 
 
 

 

 
 

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. 

 

 
 

 

 

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. 
 
 
 

 

 

 

 
ST HEDWIG’S ANNUAL 

CHRISTMAS GIVING TREE 
Once again we are having the Christmas Giving Tree.  
This year we will be helping children in CYO, Anchor 
House, and Kids R First.  There are ornaments on the 
Christmas tree with items to be purchased.  Please take 
one or more of the ornaments and return your gifts as 
soon as possible.  All gifts must be returned by Sunday, 
December 15th, 2019.  Thank You for your help and 
good hearts at this time of the year. 

 
DRZEWKO JESSEGO – Po raz kolejny Parafia nasza 

organizuje zbiórkę prezentów świątecznych dla biednych 
dzieci. Paczki będą rozdawane dzieciom w naszej 
diecezjalnej CYO, Anchor House, Kids R First. Drzewko 
jest ustawione przy sanktuarium z ornamentami. 
Prosimy wszystkich chętnych w pomocy i sprawieniu 
uśmiechu na twarzy dziecka o wzięcie ornamentu z 
drzewka, na którym jest sugestia podarunku. Następnie 
zapakowany podarunek z przyklejonym ornamentem 
prosimy o przyniesienie do kościoła nie później niż do 15 
grudnia. Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w 
podzieleniu się życzliwością  i sercem z biednymi i 
często smutnymi, opuszczonymi dziećmi. Serdeczne 
Bóg zapłać! 

 
 

 

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. 
 
 
 

 


