MONDAY - PONIEDZIAŁEK, March 11th, 2019
7:00 a.m.
† Rev. John M. Skwara
from sister Ginny
TUESDAY - WTOREK, March 12th
7:00 p.m.
† Marianna i Konstanty Lipiszko
od wnuczki
WEDNESDAY - ŚRODA, March 13th
7:00 a.m.
† Krystyna Zaremba (2 rocz.)
od córki z rodziną
THURSDAY - CZWARTEK, March 14th
7:00 a.m.
† Rev. Daniel J. Ryan
from friend
FRIDAY - PIĄTEK, March 15th
7:00 a.m.
† Andrew & Dorothy Mikula
from family
SATURDAY - SOBOTA, March 16th
5:00 p.m.

SUNDAY - NIEDZIELA, March 17th, 2019

II Sunday of Lent
II Niedziela Postu

8:00 a.m.

Health & Blessings for Barbara Dura
on her birthday
from Carol
† Lorraine Silver
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
† Pauline Kozlik
from the Weavers & McGowans
† Frank Szul (30th anniv.)
from daughter Carol
† Christine "Tina" Salava
from Ted & Dee Maciolek
† Carol A. Kerr
from the Makowski family

SUNDAY - NIEDZIELA, March 17th, 2019
9:30 a.m.
Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Deceased Members of the
Conroy & Kusek families
from the Conroy family
† Stanley & Evelyn Sokolowski
from Gail & Eric Thornton
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Stanley Demski
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

11:00

a.m.

† Antoni Klucha
od siostry
† Krystyna Dziekońska
od męża z rodziną
† Stanisława Jachura
od Czesławy i Edwarda Maciejczyk
† Zbigniew Kuczyński
od Barbary
† Joanna Jakowiak
od przyjaciół
† Za zmarłych z rodziny Figlarz
od rodziny
† Janina i Józef Midura
od rodziny
† Jan Midura
od rodziny
† Paweł Mirys
od żony z dziećmi
O zdrowie i błog. Boże
dla Tomasza i Ali Kawalec
od rodziców
O zdrowie i błog. Boże
dla Anny Ozgi
† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Celina Prydel
od Ireny Lisik
† Za zmarłych z rodziny Marczak
od rodziny Szyszko
† Józef Rosiak
od przyjaciół
† Jan Pietranik
od syna z rodziną
† Mieczysław Adamczyk
od córki z rodziną
† Natalie Anna Kawalec
od rodziców i brata
† Marianna i Władysław Pakuła
od rodziny Kawalec
† Stanisław Jan Kawalec
od brata i siostry z rodzinami
† Halina Witaszek
od mamy
† Karol Artur Radgowski od rodziny

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.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - Łk 4:1-13: Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i
czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie
odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem.
Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał
Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego,
bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.
Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się
stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu wprowadza chrześcijan w chwile głębokiego skupienia, na pustynię, dokąd Jezus „był
zaprowadzony przez Ducha”. Pustynia w Piśmie świętym jest uprzywilejowanym miejscem spotkań z Bogiem. Izrael
mieszkał na pustyni czterdzieści lat. Eliasz przebywał tam czterdzieści dni, Jan Chrzciciel zaś od młodości. Jezus uświęca
ten zwyczaj spędzając tam samotnie czterdzieści dni. Pustynia dla Jezusa jest jednak nie tylko miejscem samotności
i zażyłości z Bogiem, lecz także miejscem najwyższej walki, „gdzie był kuszony przez diabla” (w. 2). Szatan przedstawia
Zbawicielowi mesjanizm triumfalny i pełen chwały. Dlaczego cierpieć głód? Jeśli On jest Synem Bożym, niech zmieni
kamienie w chleb. Dlaczego żyć jak nędzny włóczęga na drogach Palestyny, wśród ludzi rozgoryczonych z powodu
ubóstwa i ucisku politycznego? Jeżeli pokłoni się Szatanowi, otrzyma od niego królestwa i władzę. Dlaczego wystawiać
się na sprzeciw kapłanów, uczonych w Prawie, przywódców ludu? Jeśli rzuci się w dół z narożnika świątyni, aniołowie
poniosą Go na rękach, a wszyscy uznają Go za Mesjasza. Szatan, strącony do piekła z powodu pychy, nie może stawiać
innych propozycji. Lecz Jezus, Syn Boży, który „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp2, 7) wie dobrze, że
naprawić ludzki grzech buntu i pychy może tylko jedna droga: upokorzenia, posłuszeństwa, krzyża. Ponieważ Jezus jest
prawdziwym Mesjaszem, zbawi świat nie przez triumf, lecz przez cierpienie „stając się posłusznym aż do śmierci — i to
śmierci krzyżowej” (w. 5). Pokusy z pustyni pouczają chrześcijanina, że tam gdzie pojawiają się ambitne dążności,
aspiracje do władzy, powodzenia, chwały, tam kryje się zawsze podstęp szatański. Aby zwalczyć takie poduszczenia do
złego, należy trzymać się Jezusowego słowa: „Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz” (Łk 4, 8). Trzeba więc stanowczo odrzucić jakąkolwiek pokusę, która by nas odwracała od uznania Boga,
jedynego Pana, i od Jego służby. Pojęcie wierności względem Boga rozwijają dwa pierwsze czytania z dzisiejszego dnia.
Pierwsze (Pwt 26,4-10) przedstawia wyznanie wiary dawnego ludu Bożego, drugie zaś (Rz 10,8-13) — nowego ludu.
Przyszedłszy do ziemi obiecanej, każdy Żyd miał składać Bogu pierwociny swoich zbiorów, odmawiając modlitwę, która
streszczała historie Izraela w trzech punktach: wyboru patriarchów i przodków licznego narodu, wzrostu ludu w Egipcie
i wyjścia przez pustynie zakończonego darem ziemi obiecanej. W ten sposób pobożny izraelita ożywiał swoją wiarę
w Boga ojców, okazywał Mu wdzięczność za otrzymane dobrodziejstwa, a także przywiązanie i wolę służenia Mu. Było to
pewnego rodzaju „wierzę” wyrażone słowem i życiem. Podobnie, chociaż w innym kontekście, wzywa chrześcijanina do
wyznania swej wiary św. Paweł: „Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg
Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9). Apostoł zwraca uwagę na dwie rzeczy: wierzyć, że Jezus jest
Panem, i wierzyć w Jego zmartwychwstanie. Wiara wymaga dwóch aktów: wewnętrznego — czyli przylgnięcia umysłem
i sercem do Chrystusa — który usprawiedliwia człowieka; oraz zewnętrznego — to jest jawnego wyznania wiary — bądź
to przez modlitwę liturgiczną, bądź to przed światem wyznając Chrystusa, jak to uczynili męczennicy. Kto opiera się na
Jezusie, nie powinien się lękać, albowiem „żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony” (w. 11) i w Jego imię
zwycięży w każdej walce

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na
pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania.
Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy
się z całym Kościołem.
2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych: Drodze krzyżowej i
Gorzkich Żalach.
3. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą
modlitwą.
4. Dostojnych jubilatów i drogich solenizantów otaczamy serdeczną pamięcią i zawierzamy opiece świętych patronów.

Czytana Ewangelia w tygodniu: marzec 2019
11
12
13
14
15
16

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

Mt 25:31-46
Mt 6:7-15
Łk 11:29-32
Mt 7:7-12
Mt 5:20-26
Mt 5:43-48

FIRST SUNDAY OF LENT
March 2nd & 3rd, 2019
Weekly Collection
Maintenance

$4,597.00
$1,723.00

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!!

Liturgy is rich in ritual. Ritual establishes the importance
of an action through repetition. The Eucharist is an
obvious example. So is the ceremony described in the
first reading. Parts of it are very familiar: a priest
presides at the altar, the people offer their gifts and bow
in the Lord's presence, they recall God's saving actions.
Lent is full of familiar rituals as well: receiving ashes on
our foreheads, witnessing the washing of feet, following
Jesus on the stations of the cross. Through repetition,
these actions become ingrained in us, become a part of
our being. In tempting Jesus, the devil tries to prove that
he, not God, was in control. Three times he tries to
order Jesus to do something. More than anything, he
wants Jesus to obey him. Jesus refutes the devil at
every turn, and does so by asserting God's
preeminence. All three times Jesus refuses the devil's
taunts by quoting scripture. By invoking God, he is not
just contradicting the devil's arguments, he is asserting
that God precedes all else, including Satan. In days of
old, the desert was associated with solitude, but also
with danger. Hunger and thirst so affected the first
Israelites that they longed for slavery in Egypt. Wild
animals lived there and bands of robbers operated there,
making it a risk for any traveler.

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

STATIONS OF THE CROSS
EVERY FRIDAY
7:00 pm (English - Chapel)
7:00 pm (Polish - Church)

Gorzkie Żale (Bitter Lamentations) – During
Lent, every Sunday after the 11:00 am Mass, we will
sing GORZKIE ŻALE. It’s a beautiful Polish Lenten
devotion. English speaking Parishioners who don’t
understand Polish are cordially invited to be with us
during this blessed time.

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.

ST. HEDWIG’S KNIGHTS OF COLUMBUS
LOAVES & FISHES
St. Hedwig’s Knights of Columbus #7244 is beginning
their annual Loaves & Fishes Food Drive at all masses
starting next Saturday, March
9, 2019 and ending Sunday,
April 7, 2019. Because of your
generosity and support of this
program, in this time of great
need, we are able to give food
to families in our community. All items collected are
given to Catholic Charities and Mount Carmel.
Here is a list of the critical “canned and non-perishable”
food items needed:
Cereal, Peanut Butter/Jelly
Coffee, Pasta, Rice
Canned Vegetables
Spaghetti Sauce
Canned Soup
Cake Mix / Brownie Mix
Jello / Pudding Mix
You can assist us by bringing your food items to church
and placing your bag(s) of food behind the railing at the
Blessed Mother side of the altar. Thank you for your
support and may God bless you and your family.

COUNCIL #7244
ANNUAL VOCATIONS DINNER
HONORING:
REV. MARCIN KANIA
AND
SISTER ROBERT MARIE GREEN, OSF
Sunday, April 7, 2019
Ancient Order of Hibernians Banquet Hall
2419 Kuser Rd., Hamilton Township, NJ 08690
Social Hour starting at 3 pm, Buffet Dinner at 4 pm
Tickets at $35.00 per person
Make checks payable to Saint Hedwig Council #7244
Deadline – Tuesday, March 26, 2019
Cash Bar
Mail Reservation or Contact Frank Shaw,PGK
954 Jamestown Rd., Hightstown, NJ 08520
(609) 529-4584 or bxny10470@comcast.net
My Reservation for the Vocations Dinner:
Name________________________________________
Number Attending______________________________
Address______________________________________
Phone________________________________________
No ticket sales at the Door.

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

PROCEEDS BENEFIT SEMINARIAN
SUPPORT FUND
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANNUAL VOCATIONS DINNER
AD BOOKLET
Deadline for Ads – Tuesday, March 26, 2019
______Full Page
$60.00
______Half Page
$35.00
______1/3 Page
$25.00
______Patron (one line)
$ 6.00
Name________________________________________
Phone________________________________________

SANCTUARY CANDLE

Address______________________________________

Church

Make checks payable to Saint Hedwig Council #7244
Mail Ads & Payment to:
Dr. Chester B. Kulak
2796 Princeton Pike, Lawrenceville, NJ 08648-3221
(609) 882-9347 or kulakec@aol.com

† Helen Dura from daughter Barbara

Chapel
† John J. Bogdan from John & Julianne Bogdan

