
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, December 9th, 2019 
   Immaculate Conception of BVM  

   7:00 a.m. † Władysłsw Łabiński 
     od syna 
TUESDAY - WTOREK, December 10th 
   7:00 p.m. † Msgr. Arthur Demski 
     from Ginny Skwara 
WEDNESDAY - ŚRODA, December 11th 
   7:00 a.m. † Rev. John M. Skwara 
     from Ginny Skwara 
THURSDAY - CZWARTEK, December 12th 
    Our Lady of Guadalupe 

   7:00 a.m. † Marya Skwara 
     od córki Władzi 
FRIDAY - PIĄTEK, December 13th, St. Lucy 

   7:00 a.m. † Anna Retras 
      from sister Ginny 
SATURDAY - SOBOTA, December 14th 
      St. John of the Cross 
 

   5:00 p.m. † Elizabeth Krasiewski 
      from daughter 
   † Cecilia Bannister 
      from family 
   † Joyce Foy 
      from husband & sons 
   † Henryk Sosinski 
      from the Karwowski family 
   † Michael Budd 
      from David & Mary Weaver 
 
 

 

SUNDAY - NIEDZIELA, December 15th 
   9:30 a.m.     Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 
 

   † Stanley & Evelyn Sokolowski 
      from Gail & Eric Thornton 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Dec. Members of the Mastalesz family 
      from L. Dearden 
   † Karol & Artur Radgowski 
      od rodziny 
   † Martha Rose Kish 
      from Sandra & Johnny & 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 15th, 2019 
      III Sunday of Advent 
      III Niedziela Adwentu 
 
 

   8:00 a.m. † Władysław i Anna Ryba 
      od wnuczki z rodziną 
   † Czesława i Władysław Woszczyna 
      od rodziny 
   † Stanisława Jachura 
      from the Dardzinski & Krawczyk fam. 
   † Zofia Marczak 
      od córki z rodziną 
   † Mieczysław Konopka 
      od Wandy 
   † Celina Prydel 
      od Wandy 
   † Józef i Anna Sidor 
      od córki z rodziną 
   † Stefan i Jadwiga Godlewski 
      od rodziny 
   † Ewa Anna Midura 
      od kolegi Witka Dereń 
   † Józef Sigda (3 rocz.) 
      od córki z rodziną 
 
 

 11:00  a.m. † Władysław Grzymała (15 rocz.) 
      od żony Barbary 
   † Joanna Jakowiak (1 rocz.) 
      od przyjaciół 
   † Mieczysław Adamczyk 
      od córki z rodziną 
   † Krzysztof Sienski 
      from wife 
   † Waldemar Chrobak 
      from wife 
   † Alicja Zabłocka 
      od Leszka 
   † Ryszard Iwaszko 
      od Leszka 
   † Za zmarłych z rodziny Podleśny, 
      Wynimko i Gawryło od rodziny 
   † Bożena Sołtys  
      od rodziny 
   † Alina Godlewska  
      od rodziców 

 

 

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. 
 

 



DRUGA NIEDZIELA ADWENTU - Mt 3,1-12: W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni 

Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy 
mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z 
sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do 

niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece 
Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów 
i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, 
bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia 
drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 
wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; 

ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i 
oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. 
 

Dzięki proroctwom postać Mesjasza przybiera coraz wyraźniejsze zarysy: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się 
odrośl z jego korzenia” ( Iz 11, 1). Kiedy wydawać się będzie, że dynastia Dawidowa — tron Jessego — podobna do pnia 
uschłego, już wygasła, wówczas narodzi się Zbawiciel z pokornej Dziewicy z Nazaretu, poślubionej Józefowi z rodu 
Dawida. Izajasz ukazuje Go jako napełnionego Duchem Świętym, obdarzonego Jego darami, gotowego „rozsądzić 
biednych sprawiedliwie” (w. 4), podwyższyć pokornych i uciśnionych, którzy zajmą uprzywilejowane miejsce w Jego 
zbawczym dziele. Więc pod przenośnią pokojowego współżycia zwierząt, które na mocy instynktu są sobie wrogie, Prorok 
mówi o pokoju, jaki Mesjasz przyniesie na świat, pouczając ludzi, jak zwyciężać namiętności czyniące ich drapieżnymi 
względem drugich, oraz w jaki sposób kochać się jak bracia. A więc „korzeń Jessego [Jezus Zbawiciel] stać będzie na 
znak dla narodów; do Niego ludy przyjdą z modlitwą” (w. 10), To właśnie jest obraz powszechnego zbawienia, który 
później podejmuje św. Paweł w liście do Rzymian, przytaczając prawie dosłownie ten ostatni wiersz Izajasza ( Rz 15, 12). 
Chrystus — mówi Apostoł — przyszedł zbawić wszystkich ludzi; działał wprawdzie przede wszystkim na korzyść ludu 
żydowskiego, którego „stal się sługą” (w. 8) dla okazania wierności Boga wobec obietnic, jakie uczynił patriarchom, nie 
odrzucił jednak pogan, owszem, przyjął ich, aby i w nich okazało się Jego niezmierzone miłosierdzie (w. 9). A oto powraca 
temat wzajemnej miłości: „Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was — ku chwale Boga” 
(w. 7). Przykład Pana, który przygarnia i zbawia wszystkich ludzi, jest podstawą życzliwych stosunków, jakie powinni oni 
utrzymywać między sobą. Miłość, zgoda, pokój, zapowiedziane przez proroków jako cechy ery mesjańskiej, są 
w rzeczywistości ośrodkiem posłannictwa Chrystusowego. Mimo to, po tylu wiekach chrześcijaństwa, ludzkość jest 
jeszcze rozdarta przez nienawiść, niezgodę, walki bratobójcze. Świat nie otworzył się jeszcze i nie nawrócił do Ewangelii. 
Wołanie więc Jana Chrzciciela, które rozbrzmiewa w Adwencie, jest teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek: „Nawróćcie 
się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Wszyscy prorocy wzywali do nawrócenia, lecz tylko Jan Chrzciciel mógł 
uzasadniać jego naglącą potrzebę bliskością królestwa niebieskiego, bo Mesjasz był już na świecie. Chrzciciel ukazuje 
Go ludowi, który zgromadził się, by słuchać Jana: „Ja was chrzczę wodą... lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest 
ode mnie... On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (w. 11). Jezus przyszedł, wznowił chrzest „Duchem 
Świętym i ogniem”. Przyniósł owoc swojej męki — śmierci — zmartwychwstania, lecz ilu ochrzczonych nawróciło się 
całkowicie do Niego, do Jego Ewangelii, do Jego przykazania miłości? Adwent nawołuje wszystkich do głębszego 
nawrócenia, „bo królestwo niebieskie jest bliskie”! Jest bliższe dzisiaj niż wczoraj ponieważ od wieków Chrystus jest 
obecny i działa na świecie przez swoją łaskę, przez Eucharystię, przez sakramenty. My nie przyjęliśmy Go jeszcze 
w pełni, nie oddaliśmy Mu jeszcze całego serca i życia. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w 

Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę 
Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu 
pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak 
chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. 

 

2. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego 
Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy 
się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o adwentowej spowiedzi św. we wtorek od godz. 7:00 wieczorem. 
Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę – niech Pan narodzi się w pełni przede wszystkim w naszych czystych sercach. Niech to 
będzie czas naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji do odnowy więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. 

 

3. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan 
wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] 
ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę 
świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”. 
 

W tym tygodniu patronują nam: 

13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka  
             ociemniałych. 
14 XII – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor  
              Kościoła. 



 
November 23rd & 24th, 2019 

 
Weekly Collection     $4.515.00 
Maintenance      $1,487.00 
Human Development     $   446.00 

 
November 30th & December 1st, 2019 

 
Weekly Collection     $3,895.00 
Maintenance      $1,466.00 

 
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!! 
 

 
 
 

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. 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Dot Rose from friends 

 
Chapel 

 

† Anna & Jan Wesołowski from family 

 

 
SECOND SUNDAY OF ADVENT 

Isaiah pairs a lot of incompatible animals in his vision of 
the future kingdom, from wolves with lambs to cows with 
bears, culminating with the child and the snake.  The 
idyllic setting recalls Eden before the fall of humanity.  It 

is doubtful that Isaiah expected that a 
future Son of David could actually 
bring about such a world, but it was an 
imaginative ideal of perfect harmony.  
Note that Isaiah did not imagine that 
all creatures would get along because 
they became alike; rather, they 

became unaggressive in order to coexist.  The lion now 
eats hay rather than other animals.  The cobra no longer 
needs to guard its den with poison.  All are able to live 
together harmoniously.  Paul echoes this thought when 
hoping that the Romans will "think in harmony with one 
another" (Romans 15:5).  He draws people to the church 
from all backgrounds, from all cultures, and from all 
nations, so he does not expect that they all think alike or 
behave the same way.  But he prays that all may think, 
act, and work in harmony so that they all may be one in 
Jesus.  Many backgrounds, one accord.  Many 
languages, one voice.  John the Baptist does not invoke 
idyllic scenes when speaking to the Pharisees and 
Sadducess, instead accusing them of insincerity and 
presumption.  He called them to repentance, demanding 
that they "produce good fruit as evidence" (Matthew 3:8).  
This would be a good lesson for all of us.  Repentance 
means nothing if we do nothing.  We are called to bear 
fruit—in our workplaces, our communities, and our 
world—to bring about the kingdom John so eagerly 
anticipates. 
 

 
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! 

 

CCD CHRISTMAS PAGEANT 

This year the CCD School will have 

a Christmas Pageant  

on Sunday December 15th, 2019  

after the 11 am Mass, in the Church. 

Everyone is welcome. 

 
RELIGIOUS RETIREMENT FUND 

The National Retirement Fund for Religious Appeal will 

be taken up at all the Masses this weekend, 

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

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

 


