MONDAY - PONIEDZIAŁEK, February 25th, 2019
7:00 a.m.
† Andrew & Dorothy Mikula
from family
TUESDAY - WTOREK, February 26th
7:00 p.m.
† Sophie, Andrew & Patricia Grenda
from Joseph & family
WEDNESDAY - ŚRODA, February 27th
7:00 a.m.
† Władysław Łabiński (VIII rocz.)
od syna
THURSDAY - CZWARTEK, February 28th
7:00 a.m.
† Regina Janukowicz
from family
FRIDAY - PIĄTEK, March 1st
7:00 a.m.
† Theodore Romejko
from family
SATURDAY - SOBOTA, March 2nd
5:00 p.m.
--

SUNDAY - NIEDZIELA, March 3rd, 2019

VIII Sunday in Ordinary Time
VIII Niedziela Zwykła

8:00 a.m.

9:30 a.m.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Kathleen Brodowski
from David & Mary Weaver
† Domenick J. D'Ambrosio
from the Mero family
† Laura Mollis
from sister Leona Tydryszewski
† Kathleen Ritz
from friends

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.

† Marian Kuczykowski
od Elżbiety i Henryka Woźniczka
† Stanisława Jachura
od Józka i Beaty Sołtys
† Katherine Wolak
od Genowefy
† Bertha Szeliga
od Genowefy
† Tadeusz Strzalec
od rodziny
† Kazimierz Stankowski
od syna z rodziną
Living & Deceased Members
of the Rosary Society
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Małgorzata Sidur
od mamy
† Zbigniew Kołodziej
from John Lazarczyk & family

11:00

a.m.

O zdrowie i błog. Boże dla Marka
oraz Dominika
O zdrowie i błog. Boże
dla rodzin Kaminskich i Krzeminskich
od mamy
† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Natalie Anna Kawalec
od Zbyszka Rosińskiego z rodziną
† Stanisława Pauperowicz
od Zbyszka Rosińskiego z rodziną
† Grażyna Kudyba
od wujka Stefana z rodziną
† Michał Czapka
od taty Stanisława z żoną Jadwigą
† Joanna Jakowiak
od przyjaciół
† Aleksander Motyl
od rodziny Szyszko
† Józef i Aleksandra Wojtczuk
from Henry & Vera
† Za zmarłych z rodziny Sielawych
i Gugnackich
od córki
† Józef, Marianna i Ignacy Zambrzycki
od córki z rodziną

VII NIEDZIELA ZWYKŁA - Łk 6, 27-38: Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, którzy
słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera
ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak
chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to
należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko,
którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek
udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie,
niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest
dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie
sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam
dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką
miarą, jaką wy mierzycie".
Stary Testament ukazuje Dawida jako niezwykły wzór wielkoduszności względem nieprzyjaciela. Ścigany przez Saula,
który chce go zabić, młodzieniec pewnej nocy dostaje się do obozu swego przeciwnika. Król śpi na posłaniu, jego
włócznia znajduje się obok, wszyscy wokoło śpią. Okazja jest korzystna, przyjaciel Abishai poddaje Dawidowi myśl
zabicia króla. Lecz ten się nie zgadza; zabiera włócznię Saula i ucieka, a potem z daleka ukazując mu ją, woła „Dzisiaj
Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw Pomazańcowi Pana” (1 Sm 26, 23). Może chrześcijanin nie
byłby zdolny do tego! A jednak wielkoduszny akt Dawida, będący wyjątkiem w owym czasie, w którym panowało prawo
odwetu, jest nieodmienną normą dla naśladowców Chrystusa. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy
was nienawidzą: błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.” Jezus zna serce
ludzkie zranione przez grzech. Wie, że wobec obelg, niesprawiedliwości, gwałtu, gwałtownie budzi się uczucie zemsty;
ukazuje jednak przebaczenie nie jako akt heroiczny zastrzeżony dla świętych, lecz jako prosty obowiązek każdego
chrześcijanina. Wymaga to głębokiego nawrócenia, prawdziwego wewnętrznego przekształcenia myśli i uczuć, lecz
właśnie tego żąda Pan od swoich uczniów: „Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was
wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują.” Chrześcijanin nie może działać tak jak
grzesznicy lub ci, których nie oświeciło jeszcze światło Ewangelii, A właśnie w dziedzinie miłości i przebaczenia należy
różnić się od nich. Dlatego Jezus nalega w sposób szokujący: „Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi... daj
każdemu, kto cię prosi. Jeśli nie zawsze można te słowa zastosować dosłownie, nie należy ich jednak odrzucać — trzeba
przyjąć głębokie znaczenie, które właśnie wymaga, aby się powstrzymać od zemsty za zniewagę, aby być gotowym
świadczyć dobrodziejstwo każdemu, dając nawet więcej, niż się należy, aby raczej wyrzec się własnego prawa, niż
spierać się z bratem. Ostatecznie chodzi tutaj o tę „większą sprawiedliwość” (Mt 5, 20), ożywioną miłością i kończącą się
w miłości, z jaką Jezus przyszedł nauczać i którą pierwszy urzeczywistnił oddając życie swoje za lud buntowniczy
i niewdzięczny, umierając za nas, „gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8). Człowiek naturalny, przyrodzony, syn
Adama, jako taki nie może zrozumieć tej nauki ani nią żyć. Aby stać się zdolnym do tego, musi odrodzić się w Chrystusie i
w Nim przemienić się w człowieka duchowego. Jak nosimy w sobie — mówi św. Paweł — „obraz ziemskiego człowieka”
— Adama — tak powinniśmy nosić obraz Chrystusa — „Człowieka niebieskiego” (1 Kor 15, 49). Pełnia tego nastąpi
dopiero w chwale, lecz początek jest tutaj na ziemi, gdzie wierny przez chrzest otrzymał ożywiającą łaskę i Ducha
Chrystusowego. Dzięki temu staje się zdolnym miłować, jak On miłował i nauczał.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Przykazanie miłości nieprzyjaciół dosięga
naszych uprzedzeń, doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Podejmijmy w nowym tygodniu próbę wypełnienia
przykazania, do którego nie tylko zaprasza, ale i uzdalnia nas Duch Święty.
2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy we wtorki o godz. 7:00 wieczorem w kaplicy.
3. W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niech tego dnia towarzyszy nam
pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Uroczysta Msza św. w naszym kościele w ich intencji w niedzielę 3
marca o godz. 11:00. Witać będziemy gości przybyłych nie tylko z naszego stanu NJ. Serdecznie zapraszamy!
4. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości.

Czytana Ewangelia w tygodniu: luty-marzec 2019
25
26
27
28
1
2

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

Mk 9:14-29
Mk 9:30-37
Mk 9:38-40
Mk 9:41-50
Mk 10:1-12
Mk 10:13-16

VII SUNDAY IN ORDINARY TIME
February 16th & 17th, 2019
Weekly Collection
Maintenance

$4,218.00
$1,562.00

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!!

Jesus commands us to show mercy to those who hurt
us. "Be merciful, just as your Father is merciful" (Luke
6:36). We are called to be merciful not just because it is
the right thing to do, but also because God is merciful.
But there is another implication. Since we are created in
the image of God, and God is merciful, we are created to
be merciful. This is not some additional feature that
Jesus is calling forth from his disciples. This is part of
our constitution, our humanity. It is no accident that
humane is often used as a synonym for merciful. To be
human is to be merciful. Later Jesus offered the most
extreme example of mercy when he died on the cross.
Today's Gospel passage is not regarded as a prediction
of his passion, but it could be. Everything that he said to
his disciples on this occasion, early in his ministry,
happened to him on Good Friday. He was hated, he
was cursed, he was mistreated. He was struck on the
cheek, his cloak was taken from him. Jesus forgave
them all, saying on the cross, "Father, forgive them, they
know not what they do" (Luke 23:34). Saint Paul
compares Adam and Jesus. Going back again to the
creation narrative, God blew the breath of life into
Adam's nostrils. Adam became the first recipient of
God's life-giving spirit. Jesus, after his resurrection,
breathed upon his disciples, giving them the Holy Spirit.
God literally breathes life and the Spirit into humanity.

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.

SANCTUARY CANDLE
Church
† Zofia Wilk od rodziny

Chapel
† Regina Janukowicz from family

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 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.

DIOCESE OF TRENTON
ANNUAL CATHOLIC APPEAL
2019 THEME: "Never REACH OUT your hand
unless you are willing to EXTEND an arm."

Pope St. Paul VI
This weekend February 23rd & 24th, 2019 is Appeal
Weekend for the Annual Catholic Appeal throughout the
Diocese of Trenton. Each year the Bishop seeks the
support of all of the members of the Diocese to further
the work of our local church. We, as the local Church,
have a very large job to do. It is a job that
takes many hands and your help is greatly
needed. Our Diocese is growing and our
services, programs, and ministries need to
respond to this growth. With God’s Grace
and your continued support, we will reach and hopefully
surpass our goal in 2019. We all need to support each
other: the Bishop, the Pastors, and our fellow lay
brothers and sisters who do the work of the Church and
to help during this time of growth. Your generosity
allows us to support our faith and spread the Good News
of the Gospel. This weekend every parishioner will have
the opportunity to participate in the 2019 Annual Catholic
Appeal.
During each Mass pledge cards will be
distributed and the Bishop’s video will be shown. Our
Diocese is following Jesus’ command “Go therefore, and
make disciples of all nations, baptizing them in the name
of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit.”

COROCZNY KATOLICKI APEL - W tym
tygodniu rozpoczynamy Katolicki Apel w naszej Diecezji.
Każdego roku nasz Biskup oczekuje pomocy wszystkich
wiernych naszej Diecezji ku dalszemu rozwojowi
poszczególnych parafii. My, jako lokalny Kościół, mamy
także wielkie zadanie do wypełnienia. Potrzeba wielu rąk
i każda pomoc jest doceniana. Posługiwanie w naszej
Diecezji ciągle wzrasta i potrzeba jest nowych
programów duszpasterskich, które by temu podołały. Z
Bożą i Waszą pomocą mamy nadzieję osiągnąć nasz
tegoroczny cel, a nawet go przekroczyć. Wszyscy
potrzebujemy
wzajemnego
wsparcia:
Biskupa,
Proboszczów i wszystkich braci i sióstr, którzy pracują w
Kościele, by mógł się rozrastać. Wasza ofiarność
pozwala nam rozkrzewiać wiarę i głosić Dobrą Nowinę.
W ten weekend wszyscy parafianie będą mieli okazję
uczestniczyć w Corocznym Katolickim Apelu. W czasie
każdej Mszy św. będzie prezentowane video z naszym
Biskupem oraz udostępnione kartki, na których możemy
zadeklarować naszą pomoc. Nasza Diecezja wypełnia
Chrystusowe przykazanie: "Idźcie, powołując uczniów z
każdego narodu, udzielając im chrztu w imię Ojca, i
Syna, i Ducha Świętego."Serdeczne Bóg zapłać za
wszelką pomoc i ofiarność!

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE MARCH 2019
March 2

5:00 pm

Liz Radzki
Lorraine Brozena

March 3

9:30 am

Samantha Adamczyk
Pamela Adamczyk

March 9

5:00 pm

Liz Radzki
Teddi Hines

March 10

9:30 am

Jim Livecchi
Walter Czajkowski

March 16

5:00 pm

Lorraine Brozena
Pamela Richards

March 17

9:30 am

Ray Primka
Dorothy Bezek

March 23

5:00 pm

Teddi Hines
Anita Toth

March 24

9:30 am

Catherine Reeves
Jim Livecchi

March 30

5:00 pm

Christine Muszynski
William Muszynski

March 31

9:30 am

Samantha Adamczyk
Ray Primka

LECTOR SCHEDULE MARCH 2019
March 2
March 3

5:00 pm
9:30 am

Lorraine Brozena
Pamela Adamczyk

March 9
March 10

5:00 pm
9:30 am

Teddi Hines
Walter Czajkowski

March 16
March 17

5:00 pm
9:30 am

Pamela Richards
Pamela Adamczyk

March 23
March 24

5:00 pm
9:30 am

Anita Toth
Walter Czajkowski

March 30

5:00 pm

Lorraine Brozena

March 31

9:30 am

Pamela Adamczyk

MASS INTENTIONS FOR 2019
The Mass intention book for 2019 is open
during regular business hours in the rectory.
There will be only one intention taken for the
weekday Mass on Monday through Friday.
The weekend Masses, which include the
Saturday evening Mass and all the Masses on
Sunday,
will
have
multiple
intentions
available.

