MONDAY - PONIEDZIAŁEK, December 31st, 2018
7:00 a.m.
† Józef Sidor
od córki
5:00 p.m.
† Michael Warda
from family
TUESDAY - WTOREK, January 1st, 2019

SUNDAY - NIEDZIELA, January 6th, 2019

Epiphany
Uroczystość Objawienia Pańskiego

8:00 a.m.

† Za zmarłych z rodziny Bielskich
od Józefy z rodziną
† Andy i Irena DiMateo
od przyjaciółek
† Antoni Dziekoński
od brata
† Dariusz Jakowiak
od żony z córką
† Kazimierz Stankowski
od syna z rodziną

9:30 a.m.

Living & Deceased Members
of the Rosary Society

Solemnity of Mary, the Holy Mother of God

9:30 a.m.

† John & Katherine Wolak
from family
11:00 a.m.
† Alicja, Jerzy i Helena Maćków
od Asi i Moniki
WEDNESDAY - ŚRODA, January 2nd

Sts. Basil the Great & Gregory Nazianzen

7:00 a.m.

† Natalia Anna Kawalec
od rodziców i brata
THURSDAY - CZWARTEK, January 3rd
7:00 a.m.
† Bogusław Szulewski
od kuzyna
FRIDAY - PIĄTEK, January 4th, St. Elizabeth Ann Seton
7:00 a.m.
† Waldemar Przenajkowski
od mamy i brata
SATURDAY - SOBOTA, January 5th, St. John Neumann
5:00 p.m.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† George Mich
from wife
† Richard Bannister
from Chet & Eileen Kulak
† Kellie Foy-Martin
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
† Thomas Graham
from neighbor
† Harriet Kamiski
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.

† Henri Zawodniak
od żony Pelagii
† Dec. Mem. of the Conroy
and Kusek families
from the Conroy family
11:00 a.m.

O zdrowie i błog. Boże
dla Piotra Modzelewskiego
z okazji urodzin
od mamy
† Ks. Infuat Władysław Nowicki
od wychowanka
† Maria i Stanisław Piwnica
od córki z rodziną
† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Alina Czarnecka
od córki Doroty
† Natalia Anna Kawalec
od Krystyny Krajewskiej
† Jadwiga i Andrzej Zaleski
od córki i wnuczka
† Aniela Nikodem
od córki Małgorzaty z rodziną
† Walerian Kowal
od syna Tadeusza z rodziną
† Benedykt Kruczkowski
od Małgorzaty
† Michał Czapka
od taty i Jadwigi

SANCTUARY CANDLE
Church
† Anna & Jan Wesołowski from family

Chapel
† Zofia Domżalska from family

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY - Łk 2:41-52:Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy
miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie,
a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i
znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział
między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i
odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z
bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym,
co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im
poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w
łasce u Boga i u ludzi.
Uroczystość Świętej Rodziny mocno zwraca uwagę na fakt, który często uchodzi z naszej pamięci i świadomości: że Chrystus
przyszedł na świat i wychował się w rodzinie, jednej z wielu miliardów rodzin, jakie żyją na ziemi. Właśnie taki jest zamysł Boga
odnośnie człowieka: żeby podstawowym środowiskiem życia, wychowania, nauki, pracy, miłości była właśnie rodzina. Człowiek nie
może żyć zawieszony gdzieś w próżni, zagubiony i samotny w bezimiennym tłumie. Dlatego powinien mieć rodzinę. Taką, jaką miał
Jezus. Niestety, życie i funkcjonowanie wielu rodzin daleko odbiega od wzoru, który pozostawiła nam Rodzina Nazaretańska.
W konsekwencji dzieci są pozbawione właściwego środowiska wzrostu i wychowania. Tym samym zostają prawie nieodwracalnie
okaleczone w dziedzinie życia emocjonalnego, rodzinnego, społecznego. Tu jest źródło nędzy moralnej i patologii społecznych. Gdzie
szukać pomocy? Zawsze można liczyć na opiekę Jezusa, Maryi i Józefa, oraz na samą siebie! To są dwa główne źródła siły i pomocy
dla każdej rodziny. Jak tę pomoc urzeczywistnić? Warto uważnie wczytać się we wskazówki płynące z Ewangelii i z licznych
dokumentów Kościoła, dotyczących rodziny, a szczególnie z ostatniego „Listu do rodzin” Jana Pawła II. Albowiem najlepszą pomocą,
jaką można okazać, jest umiejętność właściwego życia i postępowania, szczególnie w zakresie wzajemnej miłości małżonków
i wychowania dzieci. Jest to trudna sztuka i żeby ją posiąść trzeba posiadać pewną wiedzę. Tym, co charakterystyczne w dzisiejszej
Ewangelii, to ogromna troska Maryi i Józefa o swoje Dziecko. Wydaje się to w zasadzie naturalne, ale w codziennym życiu rodzin, tego
właśnie najbardziej brakuje. Rodzice niekiedy nie interesują się swoimi dziećmi, albo interesują się, ale dopiero wtedy, gdy zaczynają
się kłopoty i gdy na w pełni skuteczną pomoc jest już trochę za późno. O wiele łatwiej jest zapobiegać zagubieniu się dziecka, niż
potem szukać go. Ale żeby dziecko się nie zgubiło, trzeba je dobrze znać, wsłuchiwać się w to, co mówi, rozeznać i roztropnie
zaspokoić jego potrzeby, przede wszystkim zaś potrzebę kontaktu i czułości. Rodzice często wyręczają się w tym względzie
zabawkami, telewizją, szkołą, „kieszonkowym”. Dziecko pozbawione ich bezpośredniej troski i miłości, gubi się w tym wszystkim. A
z nim gubi się coraz bardziej rodzina.

KOLĘDA - W naszej parafii rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie – kolędę. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu
bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze
domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Zgłoszenie kolędy proszę zamawiać w zakrystii lub biurze parafialnym.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia
naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór
Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem
prawdziwie dla Boga i rodziny.

2.

Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 7:00 wieczorem, podczas którego
będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.

3.

We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msza Święta o godz. 11:00. Rozpocznijmy nowy rok,
upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na
świecie.

4.

Wszystkich solenizantów i jubilatów powierzamy opiece Świętej Rodziny.

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI- 1 stycznia 2019
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2019
roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite
błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty.

2.

W Światowym Dniu Modlitwy o Pokój pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach o wszystkich, których codzienność
naznaczona jest cierpieniem, przemocą oraz grozą wojen i terroryzmu.

3.

Dzisiaj za pobożne odśpiewanie lub odmówienie hymnu do Ducha Świętego „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W tym tygodniu patronują nam:
2 I – święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-ok. 390), biskupi Kościoła wschodniego, wielcy pisarze i obrońcy
wiary, ogłoszeni doktorami Kościoła, za życia złączeni przyjaźnią, wspominani w liturgii tego samego dnia.

HOLY FAMILY
December 15th & 16th, 2018
Weekly Collection
Maintenance

$4,181.00
$1,742.00

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

The first choice for the first reading, the passage from
Sirach, has a line that can be of comfort to those who
have grown at least somewhat estranged from their
parents: "Kindness to a father will not be forgotten, firmly
planted against the debt of your sins" (Sirach 3:14). At
one point or another we may well have treated our
parents in a way that we now regret. Perhaps we still
find it difficult to make the effort we know we should.
Perhaps some resentment clouds our relationship. But
Sirach gives us hope, for kindness given at any time can
atone for previous animosity or thoughtlessness. It
would be unrealistic to assert that every estranged childparent relationship can be transformed into a
harmonious one. However, we cannot ignore the power
of forgiveness and its effect on either party. Saint Paul
asks the Colossians to forgive one another as the Lord
has forgiven them. In forgiving those who have hurt us,
we are sharing God's greatest gift, one we in turn are
continually offered by the Lord In the Gospel, Jesus is
found in the temple, staying in his Father's house, rather
than immediately journeying back to his mother and
foster father's home in Nazareth. In a different way,
many children are torn between two different homes. In
a situation with divorced or separated parents, children
love two distinct homes. When Jesus told his parents,
"Did you not know that I must be in my Father's house?"
Mary and Joseph did not understand (Luke 2:49). But
Mary kept this in her heart. Let us do the same even
when we fail to appreciate our children's perspective.

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 YEAR'S DAY MASSES
There will not be an 8:00 am Polish Mass on
Tuesday, January 1st, 2019.
January 1st

9:30 am
11:00 am

English
Polish

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.

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE JANUARY 2019

PLEASE TAKE NOTE
The Rectory office will be closed
Monday December 31, 2018
and Tuesday January 1, 2019.

BIURO PARAFIALNE - Z okazji Nowego Roku
biuro parafialne będzie nieczynne w poniedziałek 31
grudnia i we wtorek 1 stycznia. Życzymy udanej zabawy
sylwestrowej i miłego spędzenia czasu oraz
odpoczynku!

HAPPY NEW YEAR!!
&
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!

January 1

9:30 am

Dorothy Bezek
Catherine Reeves

January 5

5:00 pm

Frank Novatkowski
Frank Sobon

January 6

9:30 am

Pamela Adamczyk
Samantha Adamczyk

January 12

5:00 pm

Lorraine Brozena
Liz Radzki

January 13

9:30 am

Claire Kovacs
King Kovacs

January 19

5:00 pm

Christine Muszynski
William Muszynski

January 20

9:30 am

Walter Czajkowski
Catherine Reeves

January 26

5:00 pm

Liz Radzki
Anita Toth

January 27

9:30 am

Dorothy Bezek
Pamela Richards

LECTOR SCHEDULE JANUARY 2019

ST. HEDWIG KNIGHTS OF COLUMBUS

January 1

9:30 am

Pamela Adamczyk

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.

January 5
January 6

5:00 pm
9:30 am

Pamela Richards
Pamela Adamczyk

January 12
January 13

5:00 pm
9:30 am

Lorraine Brozena
Walter Czajkowski

January 19
January 20

5:00 pm
9:30 am

Teddi Hines
Walter Czajkowski

January 26
January 27

5:00 pm
9:30 am

Anita Toth
Pamela Adamczyk

IN MEMORIAM
Please pray for the soul of Joanna Jakowiak, 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
Joanna Jakowiak. Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

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.

