
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, December 30th, 2019  
   7:00 a.m. † Natalie Anna Kawalec 
      od rodziców i brata 
TUESDAY - WTOREK, December 31st 
   5:00 p.m. † John Duffy 
     from wife Joan 
WEDNESDAY - ŚRODA, January 1st, 2020 
  Solemnity of Mary, the Holy Mother of God 

   9:30 a.m. † Władysław Łabiński  
     od syna 
 
 

  11:00 a.m. † Alicja, Jerzy, Helena Maćków 
     i babcia Romualda  
     od Asi i Moniki 
THURSDAY - CZWARTEK, January 2nd 
  Sts. Basil the Great & Gregory Nazianzen 
   7:00 a.m. † Natalie Anna Kawalec 
     od rodziców i brata 
FRIDAY - PIĄTEK, January 3rd

 

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

 

SATURDAY - SOBOTA, January 4th 
       St. Elizabeth Ann Seton 

   5:00 p.m. † Kellie-Foy Martin 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
   † Raymond Szul 
      from St. Hedwig KOC #7244 
   † Ryszard Karwowski 
      from wife & family 
   † Kathleen Ritz 
      from friends 
   † Harriet Kaminski 
      from Chris & Bill Muszynski 
   † Stella Hazewski 
      from Chris & Bill Muszynski 
   † Ronald Kwacz 
      from Chris & Bill Muszynski 

 

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. 

 

 
SUNDAY - NIEDZIELA, January 5th, 2020 
     Epiphany of the Lord 
     Uroczystość Objawienia Pańskiego 
 

   8:00 a.m. † Ks. Inf. Władysław Nowicki 
      od wychowanka 
   † Ewa Midura 
      od rodziny Biedroń 
   † Sandra Trofimowicz 
      od Wiolety i Jarosława Grzesiak 
   † Leszek Orzga 
      od siostry 
   † Henryk Słaby 
      od brata z rodziną 
 
 
 
 

   9:30 a.m.     Living & Deceased Members 
      of the Rosary Society 
 
 
 

   † Jan Matas 
      from Barbara Maloid 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Joseph L. Koval 
      from Sandi Meshanko 
 
 
 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Teresy Kalinowskiej 
      z okazji urodzin od męża 
 
 
 

   † Alina Godlewska 
      od rodziców 
   † Alina Czarnecka 
      od córki Doroty 
   † Helena i Józef Zarzecki 
      od syna 
   † Stanisława Sidur 
      od Marii Witaszek 
   † Teresa Kłoda (1 rocz.) 
      od syna z rodziną 
   † Natalie Anna Kawalec 
      od Genowefy Kłosz z rodziną 
   † Helena i Jan Grzesiak 
      od syna Wiesława z rodziną 
   † Janina i Mieczysław Makowski 
      od rodziny 

 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 

† Rev. Daniel J. Ryan from a friend  
 

Chapel 
 

† Kathleen Ritz from friends  
                                      

 



UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA - Mt 2,13-15.19-23: Gdy oni odjechali, 

oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, 
aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się 
do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu 
wezwałem Syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: „Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął 
Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, 
Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i 
tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.  
 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. 
Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla 
naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. 
Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, 
godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń, nasze 
rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie 
rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania 
więzi w oparciu o prawdziwą miłość. 

2. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w 
Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad 
radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu. 

3. We wtorek, 31 grudnia, podczas Mszy św. podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane 
dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi 
rodzinami i nad naszą Ojczyzną. 

4. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w 
szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Msza Święta po polsku w naszym kościele o godz. 11:00. 

5. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu 
bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. 
 
 
 

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - Łk 2:16-21: Pasterze udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i 

Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, 
którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała 
je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było 
powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, 
zanim się poczęło w łonie Matki.  
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dzisiaj stajemy 

obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten 
rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas 
nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego 
życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku 
trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. 
Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. 

2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Syna Bożego, staje się Królową 
Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI jest obchodzona jako Światowy 
Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. A my, jako powołani do głoszenia światu Chrystusowej 
Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia. 

3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. 
Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła. 

4. U progu tego nowego roku kalendarzowego jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze 
rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób mogą spełnić się nasze najlepsze 
życzenia, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, 
niezależnie od tego, co posiadamy, i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2020 dla nas 
wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym. 

5. W liturgii Kościoła przeżywamy tajemnice okresu Narodzenia Pańskiego. W piątek, 3 stycznia, wspominamy Najświętsze Imię 
Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał 
anioł, zanim się poczęło w łonie Matki”. Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy 
choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus. 

 
 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  
2 I – Święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Najzanzu (330-390), biskupi żyjący w IV wieku i doktorzy Kościoła. 



 
December 14th & 15th, 2019 

 
Weekly Collection     $4,797.00 
Maintenance      $2,061.00 

 

 
Due to the deadlines of our Publishing 
Company for bulletin submission during the 
Holiday Season, collection information will be 
printed in future bulletins. 
 
 

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. 

 

NEW YEAR'S DAY MASSES 
 

 

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

Wednesday, January 1st, 2020. 
 

 
 

January 1st   9:30 am English 
 

     11:00 am  Polish 
 
 

 

 
HOLY FAMILY 

The author of Sirach wanted people living in an 
increasingly Hellenistic culture to retain the ancient 
values and traditions of Judaism.  It is our great fortune 
that he recorded the wisdom that had been passed 
through many generations, for now many new 
generations have been enlightened by that same 
wisdom.  For those families that are undergoing 
hardships, the Holy Family is a wonderful example to 
follow.  From the beginning, they had more than their 
share of difficulties.  Both Mary and Joseph were initially 
unsettled by the news of her pregnancy.  In the days 
before Jesus' birth, they had to take an arduous journey 
to Bethlehem. They were refused proper 
accommodations and Mary had to give birth in a stable.  
Instead of returning home, they had to take flight at night 
to a foreign land to keep the baby safe.  When they were 
finally able to return, they had to proceed carefully for 
fear of the new king.  Yet at every step, God watched 
over them.  May we know the same consolation 
throughout our trials.  When we look at people who 
spend much of their day taking care of babies, young 
children, elderly parents, or disabled family members, 
we realize the power of love.  Love enables us to 
dedicate our time and energy to the care of those who 
need it.  Love fosters compassion, kindness, patience, 
and mercy, as Paul taught.  If that love is weakened and 
dies, the bonds break and all those virtues wither.  The 
world suffers when the one who feels unloved or who 
refuses love can no longer recognize or accept 
compassion, kindness, mercy, or forgiveness. 

 

 
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. 

 



 
EXTRAORDINARY  

MINISTER SCHEDULE JAN. 2020 
 
 

January    4 5:00 pm Pamela Richards 
    Anita Toth 
 
 

January    5 9:30 am Catherine Reeves 
    Greg Zawada 
 

January  11 5:00 pm Teddi Hines 
    Liz Radzki 
 
 

January  12 9:30 am Dorothy Bezek 
    Jim Livecchi 
 

January  18 5:00 pm Christine Muszynski 
    William Muszynski 
 

January  19 9:30 am Walter Czajkowski 
    Kasia Zawada 
 

January  25 5:00 pm Lorraine Brozena 
    Pam Richards 
 
 

January  26 9:30 am Samantha Adamczyk 
    Ray Primka 
 
 
 

LECTOR SCHEDULE JAN. 2020 
January   4 5:00 pm Pamela Richards 
 

January   5 9:30 am Walter Czajkowski 
 
 
 

January  11 5:00 pm Teddi Hines 
 
 

January  12 9:30 am Pamela Adamczyk 
 

January  18 5:00 pm Anita Toth 
 

 

January  19 9:30 am Walter Czajkowski 
 

January  25 5:00 pm Lorraine Brozena 
 
 

January  26 9:30 am Pamela Adamczyk 

 
 

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. 
 

 

 

 
PLEASE TAKE NOTE 

The Rectory office will be closed  

Tuesday December 31, 2019  

and Wednesday January 1, 2020. 

 

BIURO PARAFIALNE - Z okazji Nowego Roku 

biuro parafialne będzie nieczynne we wtorek 31 grudnia i 
w środe 1 stycznia. Życzymy udanej zabawy 
sylwestrowej i miłego spędzenia czasu oraz 
odpoczynku! 

 

HAPPY NEW YEAR!! 

& 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!! 

 

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 #:_______________________________________ 
 

 
 


