MONDAY - PONIEDZIAŁEK, January 29th, 2018
7:00 a.m.
† Anna & Jan Wesołowski
from family
TUESDAY - WTOREK, January 30th
7:00 p.m.
† Genowefa Jemielita
od dzieci
WEDNESDAY - ŚRODA, January 31st, St. John Bosco
7:00 a.m.
† Rev. Julian Zielinski
(Pastor, 1915-1924)
THURSDAY - CZWARTEK, February 1st
7:00 a.m.
† Zofia Domżalska
from family
FRIDAY - PIĄTEK, February 2nd

SUNDAY - NIEDZIELA, February 4th, 2018

V Sunday in Ordinary Time
V Niedziela Zwykła

8:00 a.m.

Presentation of the Lord

7:00 a.m.

† Julian Modzelewski
od żony
SATURDAY - SOBOTA, February 3rd, St. Blaise
5:00 p.m.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† John & Mary Stefanics
from family
† Larry & Rose Schnoering
from family
† Edward & Ethel Schroeder
from family
† Doris Schroeder
from family

9:30 a.m.

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.

Living & Deceased Members
of the Rosary Society
† Walter P. Kramarz
from Maria & John Dziuda & family
† Henri Zawodniak
from Frank & Sophie Dardzinski
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Eugene Murdza
from sister-in-law Carol
† Joseph A. Sokolowski
from Helen & Bill Giovannetti

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

† Jadwiga Radgowska
od Stefana i Stanisławy Radgowskich
† Krzysztof Nadany
od rodziny Zaremba
† Tadeusz Nadany
od rodziny Zaremba
† Bogdan Karwowski
od rodziny Dyjak
† Anna & Joseph Bock, Sr.
from the Bock family
† Peter Brodzik
from the Bock family
† Mieczysław Konopko
od rodziny Czworkowskich
† Stefania Kmiec
od rodziny Jancza
† Zofia Wilk
od rodziny
† Józef Rydzy
od Lucyny
† Marianna i Władysław Warda
od rodziny

11:00 a.m.

O zdrowie i błog. Boże
dla Magdy i Pawła Modzelewskich
z okazji urodzin
† Wiktoria Kochniarczyk
from Stella & Julek Pietranik
† Mikołaj i Józefa Lipiszko
od córki z rodziną
† Halina Łachman
od rodziny Jancza
† Genowefa Zamojska
od Doroty

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – Mk 1:21-28: Mk 1,21-28: W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do
synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był
właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z
niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden
drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet
rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
„Pan, twój Bóg, wzbudzi ci proroka, podobnego do mnie... Jego będziecie słuchać!... I włożę w jego usta moje słowa,
będzie im mówił wszystko, co rozkażę” (Pwt 18, 15. 18). Tak Bóg obiecał Mojżeszowi. Istotnie nastąpiła nieprzerwana
seria proroków, posłanych, aby głosili słowo Boże, zakończył ją zaś Ten, który nie jest tylko jednym z proroków, lecz
Prorokiem: Chrystus Jezus. On nie tylko ma w ustach słowa Boga, lecz sam jest Jego Słowem wcielonym. On objawia
Boga „przez sam fakt obecności swojej i ukazanie się”, przez całe życie i dzieła. Ludziom przekazuje wszystko, co Mu
rozkazał Ojciec, wszystko, co słyszał od Ojca (J 15, 15). Św. Marek opowiada, że kiedy Jezus wszedł do synagogi
w Kafarnaum i „nauczał”, wszyscy Jego słuchacze „zdumiewali się... uczył ich bowiem, jak ten, który ma władzę”. Nawet
duch nieczysty, który opętał pewnego biedaka, zauważa Go i, krzycząc głośno, chce zmusić Jezusa do milczenia. Nie
może jednak nie uznać w Nim „Świętego Bożego”. Następnie, kiedy Pan wyrzucając szatana uwalnia opętanego,
zdumienie obecnych zmienia się w lęk. „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są
Mu posłuszne”. Jezus bowiem naucza nowej nauki: pomyślmy choćby o błogosławieństwach, o przykazaniu miłości,
o radach ewangelicznych. Ma też nową władzę: wyrzuca szatanów prostym rozkazem z natychmiastowym skutkiem, nie
uciekając się do odmawiania egzorcyzmów. Jest On nowym Człowiekiem, który odnawia świat właśnie dlatego, że jest
Człowiekiem–Bogiem. W Nim objawienie i zjednoczenie Boga z ludźmi osiąga szczyt. Ta nowość i pełnia daru Bożego
wymaga ze strony człowieka nowej i pełnej odpowiedzi. Jak można odmówić Bogu, który tak oddał się ludziom, prawa
pierwszeństwa we własnym sercu i życiu? To jest niezaprzeczalny obowiązek wszystkich wierzących. Istnieją jednak
w nim rozmaite stopnie. Św. Paweł zauważa, że małżonkowie, zajęci obowiązkami rodzinnymi, nie mogą oddać się
służbie Bożej ze swobodą osób poświęconych Bogu. Wychwala i doradza dziewictwo pozwalające zajmować się
sprawami Pana z sercem niepodzielonym i prowadzące do Niego „bez rozterki” (l Kor 7, 34). Dziewictwo poświęcone jest
typową formą tej nowej odpowiedzi, jaką powinni dać Bogu naśladowcy Chrystusa, wszystkim wierzącym zaś
przypomina, że Bogu należy się zawsze pierwsze miejsce

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata
duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.
2. Dzisiaj, w Światowym Dniu Trędowatych, Kościół modli się i wspiera dotkniętych tą chorobą, która nadal, mimo
wieloletnich zabiegów, zbiera obfite śmiertelne żniwo.
3. Dnia 2 lutego będziemy świętować Ofiarowanie Pańskie, dawnej nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Blask pobłogosławionych świec wskazuje na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan.
4. Tego samego dnia z ustanowienia św. Jana Pawła II obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Dziękujemy Panu Bogu za powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby
konsekrowane, które dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we
wspólnocie Kościoła.
5. W ten weekend z okazji wspomnienia św. Błażeja, po Mszy świętej można przyjąć specjalne błogosławieństwo
chroniące przed chorobami gardła.
6. Niech Jezus, Święty Boży, ochrania i strzeże solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W tym tygodniu patronuje nam:
31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założyciel zgromadzeń salezjańskich.

Czytana Ewangelia w tygodniu: styczeń-luty ‘18
29

PONIEDZIAŁEK

Mk 53:1-20

30

WTOREK

Mk 5:21-43

31

ŚRODA

Mk 6:1-6

1

CZWARTEK

Mk 6:7-13

2

PIĄTEK

Łk 2:22-40

3

SOBOTA

Mk 6:30-34

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
January 20th & 21th, 2018
Weekly Collection
Maintenance

$5,095.00
$1,763.00

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.

They say that naming something can give you power
over it. The unclean spirit in Mark's Gospel tries to do
just that, crying out, "Jesus of Nazareth . . .the Holy One
of God" (Mark 1:24). But Jesus has the authority of God
and this triumphs over the unclean spirit. Mark portrays
Jesus as the prophet promised to Moses and the people
in the first reading. "I will raise up for them a prophet . .
.and will put my words into his mouth" (Deuteronomy
18:18). This gives Jesus the authority to drive out
unclean spirits, as well as to teach with authority in the
synagogue. The passage from Saint Paul's First Letter
to the Corinthians can be understood in the light of his
belief that the Second Coming was imminent.
Considering the importance of this event, Paul wanted
the faithful to spend less time worrying about the day-today concerns of this world. We don't hear what Jesus
taught in the synagogue, but Mark tells us that "he
taught them as one having authority and not as the
scribes" (Mark 1:22). What would the scribes have said
about a man with an unclean spirit in the synagogue?
Probably that he was corrupting the place with his
presence and that he should be cast out. But Jesus
chooses to cast out the unclean spirit, not the person.
He is not concerned, as the scribes would be, of
becoming unclean himself. He teaches—and acts—with
greater authority than the people had ever witnessed.

Question of the Week
What kind of "unclean spirits" afflicting some people do I
encounter? Do I risk becoming unclean myself when
encountering those who are afflicted? Can I overcome
that risk?

FEAST OF ST. BLAISE
Saturday, February 3rd, is the Feast of St. Blaise.
Blessing of throats will take place at next weekend’s
Masses, February 3rd & 4th, 2018.

SANCTUARY CANDLE
Church
† Andrew & Dorothy Mikula from family

Chapel
† Zofia Domżalska from family

Madeleine Buono, Anna Burzawa, Pauline Dauphers,
Dorothy
Dominski,
Bartoszek
Dudek,
Zenon
Dzięgielewski, Theresa Eaton, Charles & Eileen Fair,
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert Kalinowski,
Alice S. Laird, Sue Lynch, Anthony Marion, John Matas,
Adam Matusz, Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes
Poli, Jurek Probola, Stanley Rette, Zofia Rynkowska,
Lucy Siemientkowski, Anthony Sikora, Fred Sikorski,
Edward & Pauline Sikorski, Pat Sikorski, Diane Silver,
Stella Sredinski, 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.

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE FEB. 2018
February 3

5:00 pm

Teddi Hines
Liz Radzki

February 4

9:30 am

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.

Tara Churilla
Thomas Churilla

February 10

5:00 pm

Lorraine Brozena
Dorothy Zadworny

Last Name:___________________________________

February 11

9:30 am

King Kovacs
Brian McCord

February 17

5:00 pm

Liz Radzki
Anita Toth

February 18

9:30 am

Pamela Adamczyk
Samantha Adamczyk

February 24

5:00 pm

Frank Novatkowski
Frank Sobon

February 25

9:30 am

Christine Muszynski
William Muszynski

First Name(s):_________________________________
Address:_____________________________________
City:_________________________________________
Zip Code:_____________________________________
Contact Phone Number:_________________________
Cell #:_______________________________________

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.

LECTOR SCHEDULE FEB. 2018
February 3
February 4

5:00 pm
9:30 am

Teddi Hines
John Bogdan

February 10
February 11

5:00 pm
9:30 am

Lorraine Brozena
Brian McCord

February 17
February 18

5:00 pm
9:30 am

Anita Toth
Pamela Adamczyk

February 24
February 25

5:00 pm
9:30 am

Pamela Richards
Jeff Pinyan

IN MEMORIAM
Please pray for the soul of Joseph S. Kosztyo, who has
died. Eternal rest grant unto him O Lord and let
Perpetual Light shine upon him. May he rest in peace.
Amen.

ZA ZMARŁEGO: W minionym tygodniu z naszej
wspólnoty odszedł do wieczności Joseph S. Kosztyo.
Polećmy go miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu
świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

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, 2018.

