MONDAY - PONIEDZIAŁEK, January 28th, 2019
St. Thomas Aquinas

7:00 a.m.

† Władysław Łabiński
od syna
TUESDAY - WTOREK, January 29th
7:00 p.m.
† Mikołaj i Józefa Lipiszko
od córki z rodziną
WEDNESDAY - ŚRODA, January 30th
7:00 a.m.
† Dot Rose
from friends
THURSDAY - CZWARTEK, January 31st

SUNDAY - NIEDZIELA, February 3rd, 2019

IV Sunday in Ordinary Time
IV Niedziela Zwykła

8:00 a.m.

† Sr. Cyriaka
od Stanisława
† Marian Kuczykowski
od Józefy Bielskiej
† Stanisława Jachura
od Barbary Grzymały
† Władysław i Aleksandra Szrom
od rodziny
† Ryszard Rytelewski
od Barbary Grzymały
† Natalie Anna Kawalec
od rodziny Górskich
† Krystyna Podraza
od męża
† Anna Czworkowska
od rodziny

9:30 a.m.

Living & Deceased Members
of the Rosary Society

St. John Bosco

7:00 a.m.

† Rev. Daniel J. Ryan
from a friend
FRIDAY - PIĄTEK, February 1st
7:00 a.m.
† Zofia Domżalska (20th anniv.)
from family
SATURDAY - SOBOTA, February 2nd

Presentation of the Lord

5:00 p.m.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family

† Marian Kuczykowski
from the Lazarczyk family
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Eugene Murdza
from sister-in-law Carol

Health & Blessings for Olivia & Leo
from family
† Natalie Anna Kawalec
from Agnieszka & Nick Wróbel
† Richard Bannister
from the St. Hedwig KOC #7244

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.

11:00 a.m.

† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Natalie Anna Kawalec
od Zofii Modzelewskiej z rodziną
† Dariusz i Joanna Jakowiak
od córki
† Marcin Nikodem
od siostry Małgorzaty
† Tadeusz Nikodem
od siostry Małgorzaty
† Marian Kuczykowski
from Bernadette & Dave Seaman
† Karol Artur Radgowski
od rodziny
† Łucia i Stanisław Janusz
od dzieci
† Joanna Jakowiak
od przyjaciół
† Genowefa i Stefan Staniszewski
od wnuczki Ani
† Maria Zarosa
od rodziny Szyszko
† Sławomir Korwek
od Danuty

III NIEDZIELA ZWYKŁA - Łk 1:1-4.4,14-21: Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach,
które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa.
Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się
mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a
wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł
również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a
niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał
słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te
słowa Pisma, któreście słyszeli.
Liturgia dzisiejsza uwydatnia szczególniej celebrację słowa Bożego. Pierwsze czytanie przedstawia uroczyste ogłoszenie
Prawa Bożego w Jerozolimie po powrocie z Babilonu, wobec całego ludu zebranego na placu. Czytanie rozpoczyna się
„błogosławieństwem” kapłana, któremu lud odpowiada „padając na kolana twarzą ku ziemi” (Ne 8, 6) i trwa „od rana aż do
południa”, a wszyscy słuchają stojąc, w milczeniu: „uszy całego ludu były zwrócone ku słuchaniu” (w. 3). Szczególnie
ciekawy jest płacz ludu, wyraz żalu za własne winy, które poznali jasno słuchając uważnie Prawa; na koniec radosne
oświadczenie: „Ten dzień jest poświęcony Bogu naszemu. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją
naszą” (w. 10). Krótko mówiąc, oto całe usposobienie, z jakim należy słuchać słowa Bożego: uszanowanie, uwaga,
porównanie własnego postępowania ze świętym tekstem, żal za grzechy, radość z poznania raz jeszcze woli Bożej,
wyrażonej w Jego prawie. Ewangelia podaje inne ogłoszenie Słowa, mniej okazałe zewnętrznie, ale w rzeczywistości
nieskończenie uroczyste. Jezus w synagodze nazaretańskiej otwiera księgę Izajasza i czyta — a niewątpliwie nie jest to
przypadek — rozdział dotyczący Jego misji: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4, 18) Tylko On może czytać to proroctwo w pierwszej osobie, stosując je wprost do
siebie. Dotychczas odczytywano je zwracając myśl ku zapowiedzianej tajemniczej osobistości. Tylko On, ukończywszy
czytanie, mógł powiedzieć: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (w. 21). Tego zestawienia nie czyni
Ewangelista — Łukasz przytacza je tylko — lecz sam Chrystus; On jest przedmiotem proroctwa, jest obecny we własnej
osobie, pełen Ducha Świętego przyszedł głosić zbawienie ubogim, nic nie znaczącym, pokornym. On jest „wypełnieniem”
odczytanego słowa, On Słowo odwieczne Ojca. Chrystus jest zawsze obecny w Piśmie świętym, chociaż różnorako. Stary
Testament zapowiada i przygotowuje Jego przyjście, Nowy zaś stwierdza je i głosi Jego posłannictwo. Kto słucha
w duchu wiary słów Bożych, spotyka zawsze Jezusa z Nazaretu, a każde spotkanie wyznacza nowy etap zbawienia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać
miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach, z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała
swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane przez papieża odczytajmy jako drogowskaz
także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty.
2. Dzisiejsza niedziela to także obchodzony w Kościele Światowy Dzień Trędowatych. Ogarnijmy naszą osobistą
modlitwą cierpiących z powodu tej choroby i tych, którzy niosą im pomoc.
3. W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane również świętem Matki Bożej Gromnicznej.
W tym dniu obchodzony jest również w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy do szczególnej modlitwy
w intencji osób zakonnych.
4. Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym w najbliższych dniach urodziny i
imieniny.

W tym tygodniu patronują nam:
28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter, Doktor Kościoła, dominikanin, jeden z najwybitniejszych filozofów i
teologów chrześcijańskich.
31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założyciel zgromadzeń salezjańskich.
2 II – święto Ofiarowania Pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
January 19th & 20th, 2019
Weekly Collection
Maintenance

$3,796.00
$1,600.00

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.

The episode from Nehemiah we hear today occurs soon
after Ezra led a contingent of the Chosen People back to
Jerusalem after the Exile. This may have been the first
time that they had heard the word of God preached
aloud publicly. Understandably, they became quite
emotional. It is easy for most of us to take for granted
our ability to gather and listen to God's word. But
imagine if you lived in a time and place where you were
not allowed this communal experience. We rejoice in
the freedom we have to worship together. The people in
the synagogue in Nazareth that day had a novel
experience as well. They definitely had never heard
anyone say, "Today this Scripture passage is fulfilled in
your hearing." But Jesus is the manifestation of the one
prophesied by Isaiah. Jesus was filled with the Spirit,
chosen by God, called to bring glad tidings to the poor,
and so on. Now consider this: we know that when we
gather in his name, Jesus is present. Therefore, this
scripture passage is fulfilled right now in our hearing,
and every time we gather for the Eucharist. Luke writes
+that Jesus taught in the synagogues of Galilee and was
widely praised. In fact, throughout Luke's Gospel, Jesus
is often addressed as "Teacher." It is a title of respect
and a recognition of his authority. It also implies that
people were learning from him. Teachers in Catholic
schools have a wonderful model in Jesus. They are
called to nurture and care for the children they teach as
well as educate them. The Catholic school is a place to
learn, but it is also a place to grow as a Christian

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

FEAST OF ST. BLAISE
Sunday, February 3rd, is the Feast of St. Blaise.
Blessing of throats will take place at next weekend’s
Masses, February 2nd & 3rd, 2019.

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.

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE FEBRUARY 2019
February 2

5:00 pm

Frank Sobon
Teddi Hines

February 3

9:30 am

Samantha Adamczyk
Jim Livecchi

February 9

5:00 pm

Frank Novatkowski
Anita Toth

February 10

9:30 am

Claire Kovacs
King Kovacs

February 16

5:00 pm

Liz Radzki
Lorraine Brozena

February 17

9:30 am

Ray Primka
Dorothy Bezek

February 23

5:00 pm

Christine Muszynski
William Muszynski

February 24

9:30 am

Catherine Reeves
Jim Livecchi

Last Name:___________________________________
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 FEBRUARY 2019
February 2
February 3

5:00 pm
9:30 am

Teddi Hines
Pamela Adamczyk

February 9
February 10

5:00 pm
9:30 am

Anita Toth
Walter Czajkowski

February 16
February 17

5:00 pm
9:30 am

Lorraine Brozena
Pamela Adamczyk

February 23
February 24

5:00 pm
9:30 am

Pamela Richards
Walter Czajkowski

SANCTUARY CANDLE
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.

Church
† Zofia Wilk od rodziny

Chapel
† Zofia Domżalska from family

