
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, January 7th, 2019  
   7:00 a.m.    Health & Blessings  
     for Peggy Zawodniak 
TUESDAY - WTOREK, January 8th 
   7:00 p.m. † Edmund Bielski 
     od żony z dziećmi 
WEDNESDAY - ŚRODA, January 9th 
   7:00 a.m. † Patricia Grenda 
     from Joseph & family 
THURSDAY - CZWARTEK, January 10th 
   7:00 a.m. † Bertha Lis 
     from sister Ginny 
FRIDAY - PIĄTEK, January 11th

 

   7:00 a.m. † Rev. John M. Skwara 
      from sister Ginny 
SATURDAY - SOBOTA, January 12th 
 

   5:00 p.m. † Alexander Zygnerski 
      from Mary & Liz 
   † John & Ann Misiolek 
      from granddaughter Lillian & family 
   † Richard Bannister 
      from Henry Strycharz 
   † Thomas Graham 
      from Iwona 
   † Stella Hazewski 
      from Chris & Bill Muszynski 

 

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. 

 

 
SUNDAY - NIEDZIELA, January 13th, 2019 
      Baptism of the Lord 
      Święto Chrztu Pańskiego 
 

   8:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Anny Nerwinskiej 
      od rodziny 
 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże  
      dla Gabrieli Zukowskiej 
      od rodziców i  babci 
 
 
 

   † Natalie Anna Kawalec 
      od Ireny i Władysława Malinowskich 
   † Kazimierz Stankowski 
      od syna z rodziną 
   † Zofia i Paweł Nerwinski 
      od rodziny 
   † Marian Kuczykowski 
      from Marek & Barbara Makowski 
      and family 
   † Wacław i Józefa Kalinowski 
      od córki z rodziną 
 

   9:30 a.m.     Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 

      Health & Blessings 
      for Deacon Barry Zadworny 
      on his birthday 
 

 
 

   † Stanley & Evelyn Sokolowski 
      from Gail & Eric Thornton 
 
 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i blog. Boże 
      dla Haliny Nikodem 
      od siostry Małgorzaty 
 
 
 

   † Tomasz Pukajło 
 
 

   † Ryszard Kowalczuk 
      od żony Janiny 
   † Aleksandra Brzostowska 
      od Doroty 
   † Natalie Anna Kawalec 
      od Ewy i Wiesława Wojnar z rodziną 
   † Dariusz Jakowiak 
      od rodziny Chilinskich 
   † Jolanta Pietrzyk 
      od dzieci 
   † Za zmarłych z rodziny Franczek 
      od Tadeusza z rodziną 
   † Alina Godlewska 
      od rodziców 
   † Jan i Bronisława Błaszczyk 
      od syna z rodziną 
   † Celina Prydel 
      from Marie Oschmyanec 

 
 

 



UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - Mt 2:1-12: Gdy Jezus narodził się w Betlejem w 

Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, 
przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się 
narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś 
zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, 
Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich 
do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł 
pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się 
do swojej ojczyzny. 
 

Tysiące ludzi wędrowało do Jerozolimy. Jedni, aby pohandlować, bo był to ważny rynek świata. Drudzy, by posłuchać 
uczonych rabinów, którzy w portykach świątyni odpowiadali na trudne pytania. Można nawet było pozostać u nich 
podejmując systematyczne studia. Jeszcze inni wędrowali, by robić karierę, bo tam był dwór Heroda. Największe tłumy 
wędrowały do świątyni, aby złożyć Bogu ofiarę, aby się pomodlić. Wśród wędrujących spotykamy kilku mędrców, którzy 
szukają największego Skarbu. Nie interesują się tym, co jest na rynku, ani tym, co mówią uczeni, nie interesują się karierą 
i nie zdążają do świątyni. Oni szukają Zbawiciela. Im jest potrzebne spotkanie z Mesjaszem. Mówią o tym wyraźnie na 
dworze i od nich dowiaduje się o tym cała Jerozolima. Nikt jednak z nimi nie szuka. Nawet uczeni powiedzieli im: idźcie do 
Betlejem, może tam Go znajdziecie, ale sami nie poszli. Oni wędrują i znajdują. Tylko oni w tym wielkim gwarnym 
mieście, wśród setek tysięcy byli autentycznie głodni wartości religijnych. Tak jest ciągle. Świat nie potrzebuje Boga, nie 
jest Go głodny. Nawet ci, którzy przychodzą do świątyni, by się pomodlić, rzadko kiedy potrzebują Boga. Jednym 
z podstawowych warunków życia religijnego jest głód, jest pragnienie spotkania Zbawiciela. Jest mi potrzebny Bóg. 
Zostawiam więc na boku rynek i jego bogactwo, zostawiam na boku bibliotekę wiedzy tego świata, karierę polityczną, 
wszystko, nawet tłumy pielgrzymów, jest mi potrzebny Bóg. Ten głód zmusza do szukania, nie daje człowiekowi spać, 
wzywa do modlitwy. Szczęśliwy człowiek głodny Boga. Religijny głód niszczy źle pojętą samowystarczalność, człowiek 
samowystarczalny nie potrzebuje ani ludzi, ani Boga. Takich ludzi spotyka się dziś wiele. Drugim czynnikiem niszczącym 
głód religijny jest krótkowzroczność, liczenie się tylko z doczesnością. Ona bardzo zawodzi. Jeden człowiek, który 
przebywał za granicą, bogaty i miał wielkie plany na najbliższe lata. W październiku miał operację na raka. Teraz już 
nieważne ani konto w Szwajcarii, ani samochód, ani wysoka fala, na której miał pływać. Wszystko tak szybko się zmieniło. 
Teraz potrzebny jest Zbawiciel. Obyśmy byli tak mądrzy, jak ci mędrcy, którzy nie zatrzymali się ani na rynku, ani na 
dworze Heroda, ani u rabinów, tylko wędrowali do Betlejem, by spotkać Zbawiciela. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi 

wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. 
 
 

2. Zgodnie z dawnym zwyczajem kredą oznaczamy drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego: 
20+K+M+B+19. Woń kadzidła niech napełni nasze sreca na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na 
większą chwałę Bożą. 
 
 

3. Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia. 
 

 
   Czytana Ewangelia w tygodniu: styczeń ‘19 

 
      7 PONIEDZIAŁEK  Mt 4:12-17,23-25 
 
 

      8 WTOREK   Mk 6:34-44 
 
 

      9 ŚRODA    Mk 6:45-52 
 
 

    10 CZWARTEK   Łk 4:14-22a 
 

 

    11 PIĄTEK    Łk 5:12-16 
 

 

    12 SOBOTA   J 3:22-30 

 



 
 

 

Due to the deadlines of our Publishing 
Company for bulletin submission during the 
Holiday Season, collection information will be 
printed in future bulletins. 

 
 

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. 

 

BAPTISM 
If you are planning to have a 
child baptized in future months, 
a Baptism preparation class for 
parents and godparents will be 
held on the second Thursday 
of each month at 7 p.m. in the 
convent. 
 

 

 
EPIPHANY OF THE LORD 

Light is a common thread running through today's 
readings.  In Isaiah, Jerusalem becomes a beacon to the 
rest of the world: "Nations shall walk by your light, and 
kings by your shining radiance" (Isaiah 60:3).  For the 
writer of Ephesians, that light comes as a revelation, that 

all believers are "members of the 
same body, and copartners in the 
promise of Christ Jesus through the 
gospel" (Ephesians 3:6).  And in the 
Gospel, of course, we have the star.  
The star that marked the location of 
Jesus' birth.  The star that indicated 
the birth of a new ruler.  The star 
that led these wise men from afar to 
the little child in the manger.  Isaiah 

tells of caravans coming from across the desert bearing 
gold and frankincense.  Gold was appropriate for a king, 
a precious metal used for jewelry and ornamentation.  
Frankincense was  burned as incense or perfume, often 
used by those offering prayers to God.  To these two 
gifts, the magi add myrrh, an oil used for anointing, 
particularly for burial.  It foreshadows the Passion, for 
Jesus is not only king and high priest, but also sacrificial 
victim, anointed with myrrh when buried in the tomb.  
When seeing Jesus for the first time, the magi 
"prostrated themselves and did him homage" and 
"offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh" 
(Matthew 2:11).  Nowhere in Matthew's account do we 
see them offering homage or bringing gifts to King 
Herod.  They recognized the difference between the 
temporal king and eternal king, between the worthy of 
reverence and the one unworthy of the honor. 

 

 
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 & Pauline 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. 
 
 
 
 

 

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. 

 

 
 

 

 

KNIGHTS OF COLUMBUS 
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. 
 
 

 

 

 
 

 

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. 
 

 

BAPTISMS 
 

 

 

The following children were baptized  

in our Church: 
 

 

Polina Ruksha, daughter of Yauheni Ruksha & 

Tatsiana Filipchyk; Michael Logan Wylega, son of 

Michał Wylega & Izabela Grams; Gabriella 

Zukowski, daughter of Mariusz Stanisław Zukowski & 

Anna Horosz. 
 

 
 

Congratulations to the parents 

and godparents. 
 

 
 

 
 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
 
 

† Alexander Zygnerski from Mary & Liz 

 
Chapel 

 

† Ted & Mary Romejko from family 
 
 

 

 
THOUGHT FOR TODAY 

I have always been taught that the secret of happiness is 
living moment by moment and to thank God for 
everything that he sends us in his goodness, day after 
day.  

St. Gianna Beretta Molla 

 


