MONDAY - PONIEDZIAŁEK, February 4th, 2019
7:00 a.m.
† Rev. Msgr. Martin Lipinski
(Former Pastor)
TUESDAY - WTOREK, February 5th, St. Agatha
7:00 p.m.
† Waldemar Przenajkowski
od mamy i brata
WEDNESDAY - ŚRODA, February 6th

SUNDAY - NIEDZIELA, February 10th, 2019

V Sunday in Ordinary Time
V Niedziela Zwykła

8:00 a.m.

St. Paul Miki & Companions

7:00 a.m.

† Janette R. Glynn
from the Mero family
THURSDAY - CZWARTEK, February 7th
7:00 a.m.
† Rev. Julian Zielinski
(Builder of our Church)
FRIDAY - PIĄTEK, February 8th
7:00 a.m.
† Elizabeth Zygnerski
from Mary & Liz
SATURDAY - SOBOTA, February 9th
5:00 p.m.

Health & Blessings for Mark & Olivia
on their birthday
from grandparents

† Barbara & Walt Kramarz
from Joan Duffy
† Stanley & Jean Sikorski
from Pat, Kathy & Ted
† Theodore & Julia Boraten
from Ted & Kathy
† Anthony Mellen
from Chris & Bill Muszynski
SUNDAY - NIEDZIELA, February 10th, 2019
9:30 a.m.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Patricia Grenda
from Joseph & family
† Veronica & Frank Eades
from Thomas Conroy
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Stefan Sidur
od żony

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

11:00

a.m.

† Natalie Anna Kawalec
od Jadwigi Jeglikowskiej z rodziną
† Sławomir Dzwonkowski
od rodziny
† Lech i Józefa Niziołek
od rodziny
† Stanisława Jachura
od rodziny Cwalina
† Teresa Wdziękońska
od Barbary
† Sławek Korwek
od Barbary
† Walenty, Marcjanna i Czesława Kania
od rodziny
† Stanisław, Franciszka
i Leon Ruszczyk
od rodziny
O zdrowie i błog. Boże dla Asi i Poli
od wujka
† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Dariusz i Joanna Jakowiak
od córki
† Jolanta Pietrzyk
od dzieci
† Natalie Anna Kawalec
od rodziny Kozłowskich
† Alina Godlewska
od rodziny
† Karol Artur Radgowski
od rodziny
† Janusz Toryfter
od żony
† Mirosław Dziewięcki
od siostry
† Grażyna Dziewięcka
od siostry
† Joanna Jakowiak
od przyjaciół
† Leon Szyszko
od rodziny Szyszko
† Sławomir Korwek
od Janusza

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.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA - Łk 4:21-30: Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili:
Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie;
dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam
wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za
czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było
w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w
synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich
miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
Pierwsze przemówienie, jakie Jezus wygłosił w synagodze w Nazarecie, miało podobny przebieg jak to, które nastąpiło
w synagodze w Kafarnaum (Mk 1, 22. 27). „Wszyscy przyświadczyli Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły
z ust Jego”. Lecz Nazaretańczycy wkrótce poddali się myślom zbyt ludzkim; czyż Chrystus nie był człowiekiem jak oni,
synem Józefa? A jeśli naprawdę by! Mesjaszem, dlaczego nie czynił cudów w swojej ojczyźnie, tak jak gdzie indziej? Czy
nie mieli do tego szczególniejszego prawa jako Jego współziomkowie? Jezus przeniknął te roszczenia i odpowiada:
„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie” (w. 24). I nie przerywając toku myśli, co więcej, by wskazać, że
nie można Bogu praw dyktować i że jest On wolny w rozdzielaniu swoich darów, przypomina, co wydarzyło się wybranej
spośród wszystkich wdów w Izraelu, wdowie z Sarepty, do której został posłany prorok Eliasz, oraz obcokrajowcowi
Naamanowi, jedynemu trędowatemu, którego uzdrowił Elizeusz. Jezus chce dać do zrozumienia swoim współczesnym,
że przyszedł, aby przynieść zbawienie nie tylko jednemu miastu lub narodowi, lecz wszystkim ludziom, i że łaska Boża nie
jest związana ani z ojczyzną, ani z rasą lub z zasługami osobistymi, ale jest całkowicie darmo dana. Odruch
Nazaretańczyków był gwałtowny; zaślepieni duchem ludzkim, że nie osiągnęli tego, co zamierzali, „wyrzucili Go z miasta
i wyprowadzili aż na stok góry... aby Go strącić” (w. 29). Taki los świat gotuje tym, którzy jak Chrystus mają za zadanie
głosić prawdę. Przypomina to opowieść biblijna o powołaniu Jeremiasza, która bardzo dobrze wiąże się z dziś
rozważanym opowiadaniem Łukasza. Bóg wybrał Jeremiasza na proroka jeszcze przed jego narodzeniem, lecz kiedy
młodzieniec zaczyna uświadamiać sobie ten wybór, lęka się przewidując pełne niebezpieczeństw życie, jakie go
oczekuje, więc chciałby odmówić. Lecz Bóg dodaje mu odwagi: „Nie lękaj się... bo jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1, 8).
Człowiek wybrany przez Boga jako herold jego słowa, może liczyć na łaskę Bożą, która go uprzedziła i będzie mu
towarzyszyła we wszystkich okolicznościach. Nie braknie mu przeciwności, niebezpieczeństw i ryzyka, jak nie brakło ich
prorokom i samemu Jezusowi, lecz także Jemu, jak Jeremiaszowi, Bóg powtarza: „Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie
zdołają Cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z Tobą, by cię ochraniać” (w. 19). Prorocy, apostołowie mieli obowiązek podjąć
odważnie wszelkie ryzyko, wierni natomiast mają obowiązek słuchać ich i iść za nimi w duchu wiary, nie pozwalając się
wprowadzić w błąd przez czysto ludzkie poglądy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pierwsza niedziela już lutego gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego podczas sprawowanej Eucharystii. Chwile
spotkania i adoracji są nie tylko wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jednocześnie próbą odkrywania Bożej
obecności pośród codziennych spraw i ludzkich losów.
2. W przyszły poniedziałek 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy o naszych chorych w swoich
modlitwach. Jeśli chory/a przebywa w domu i nie przyjmował/a już długo sakramentów świętych, prosimy o zgłoszenie
do zakrystii lub biura parafialnego.
3. Solenizantom i jubilatom życzymy daru głębokiej wiary i ludzkiej życzliwości.

W tym tygodniu patronują nam:
5 II – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii, patronka kobiet karmiących i w chorobach
piersi.
6 II – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi męczennicy na Dalekim Wschodzie, ukrzyżowani w Nagasaki
w Japonii.

Czytana Ewangelia w tygodniu: luty 2019
4
5
6
7
8
9

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

Mk 5:1-20
Mk 5:21-43
Mk 6:1-6
Mk 6:7-13
Mk 6:14-29
Mk 6:30-34

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
January 26th & 27th, 2019
Weekly Collection
Maintenance
Church in Latin America

$5,126.00
$1,829.00
$ 538.00

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!!

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.

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

The people of Nazareth were expecting a different kind
of Messiah, someone who would overthrow the Roman
authorities.
But Jesus wants to make sure they
understand that he was not sent just for his own people.
The world is a lot larger than that. So he reminded them
that Elijah brought God's mercy to a poor pagan widow
and Elisha called forth God's healing power upon a
foreigner. God's love cannot be confined to one town or
one people. Neither could God's Son. Corinth was
something of a melting pot in the first century. A major
seaport where East met West, its inhabitants were of
varied social, economic, and religious backgrounds. The
early Christian community was actually several disparate
communities, divided by religious heritage, wealth, and
class, as well as by which disciple led them. This greatly
troubled Paul, who continually preached unity. Two
weeks ago we heard him argue that all spiritual gifts are
unified by the same Spirit. Last week we heard him use
the analogy of the body to teach them that though they
had different roles they all had vital roles. Evidently he
feels that these two arguments are not enough, for today
we hear him start by saying, "I shall show you a still
more excellent way" (1 Corinth 12:31). He is going to
attack this disunity with everything he has. Now he has
realized the best way. Love. Love is the ultimate
answer. Love is the greatest and longest-lasting gift we
have from God. It is the Father's love for us that brought
us Jesus, Christ's love for us that won us salvation, their
love for us that gave us the Spirit. So it is that love that
can conquer all.

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.

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.

MASS INTENTIONS FOR 2019
The Mass intention book for 2019 is now 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.

Last Name:___________________________________
First Name(s):_________________________________
Address:_____________________________________
City:_________________________________________
Zip Code:_____________________________________

POLISH ARTS CLUB OF TRENTON
The Polish Arts Club of Trenton announces the
availability of $1,500 scholarships to qualified high
school seniors of Polish descent to assist in their pursuit
of a college education. For details and an application,
please visit our website www.trentonpolisharts.org.
Applications must be submitted by February 20, 2019.

Contact Phone Number:_________________________
Cell #:_______________________________________

JUST A REMINDER
THE PARISH OFFICE IS
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.

CLOSED EVERY WEDNESDAY

FEAST OF ST. BLAISE
Blessing of throats will take place at this weekend’s
Masses, February 2nd & 3rd, 2019.

KNIGHTS OF COLUMBUS

SANCTUARY CANDLE

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.

Church
† Elizabeth Zygnerski from Mary & Liz

Chapel
† Feliks & Frances Grzywna from family

