MONDAY - PONIEDZIAŁEK, May 20th, 2019
7:00 a.m.
† Zbigniew Kołodziej
from Virgina Guzikowski
TUESDAY - WTOREK, May 21st
7:00 p.m.
† Michał i Katarzyna Grząśko
od córki
WEDNESDAY - ŚRODA, May 22nd
7:00 a.m.
† Charlotte Dura
from Evelyn & family
THURSDAY - CZWARTEK, May 23rd
7:00 a.m.
† Rev. John M. Skwara
from sister Ginny
FRIDAY - PIĄTEK, May 24th
7:00 a.m.
† Mieczysław Adamczyk
od córki z rodziną
SATURDAY - SOBOTA, May 25th
5:00 p.m.
Health & Blessings for Zoe Morelli
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
† Enrique Santiago
from Mary & Liz
† Stanley & Jean Sikorski
from Kathy & Ted
† Theodore & Julie Boraten
from Kathy & Ted
† Leon Hazewski
from Chris & Bill Muszynski
† David Weaver, Sr.
from David & Mary Weaver
† Emil (Jack) S. Kupiec
from the Rakowski family
th

SUNDAY - NIEDZIELA, May 26 , 2019
9:30 a.m.
Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Deceased Veterans of the Parish
† Sophie, Andrew & Patricia Grenda
from Joseph & family
† Charlotte B. Dura
from sons Ken & Dave
† Eugene Murdza (5th anniv.)
from sister-in-law Carol
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Delores Churry
from Joseph Grenda & family
† Jacek Stanisz from parishioners

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

SUNDAY - NIEDZIELA, May 26th, 2019

VI Sunday of Easter
VI Niedziela Wielkanocy

8:00 a.m.

11:00

a.m.

† Jadwiga i Marian Libuda
od córki z rodziną
† Irena Janusz
od męża z dziećmi
† Stanisława Jachura
from Józek & Beata Sołtys
† Andrzej Wdziękoński
od Barbary
† Za zmarłych z rodziny Zabłockich
od Barbary
† Wiesław Janusz
od braci
† Zofia Milik
od syna z rodziną
† Eugenia Zilinska
od córki
† Tadeusz Mazurek od córki z rodziną
O zdrowie i błog. Boże
dla Ireny Michalak z okazji 90 urodzin
od dzieci i wnuczków
O zdrowie i błog. Boże
dla rodziny Truszkowskich
od mamy
† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Aleksander Stenka
od rodziny
† Eufemia Korwek
od Danuty
† Wojtech "Al" Lakomcik
from Barbara Bestwick & family
† Karol Artur Radgowski
od rodziców i rodzeństwa
† Mieczysław Adamczyk
from Linda Norton
† Anna Sibiga
od brata z rodziną
† Tadeusz Tupaj
od brata z rodziną
† Aniela i Bronisław Słomiany
† Magdalena i Wawrzyniec Surowaniec

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.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA - J 13,31-33a.34-35: Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus
powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z
wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie
możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie.
Dziś ponownie rozważamy tajemnicę paschalną w jej całokształcie: od męki Chrystusa aż do Jego uwielbienia, od
obecności i wpływu Zmartwychwstałego w Kościele, aż do uczestnictwa w wiecznej chwale Chrystusa. Ewangelia
podejmuje opowiadanie w chwili, gdy po zapowiedzi zdrady Judasza Jezus mówi o swoim uwielbieniu jako
o rzeczywistości już obecnej, związanej z Jego męką. „Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został
chwałą otoczony” (w. 31). Kontrast jest duży, ale tylko pozornie. W rzeczy samej, zgadzając się być zdradzonym
i wydanym na śmierć dla zbawienia ludzi, Jezus wypełnia posłannictwo, jakie Ojciec Mu powierzył, a to jest właśnie
powód Jego uwielbienia. Dlatego też On widzi już początek swego uwielbienia, podobnie jak początek uwielbienia, jakie
ma oddać Bogu przez swoją śmierć zbawczą. Najpierw męka, a potem uwielbienie oddzielą Jezusa od uczniów, a zanim
ich opuści, zapewnia im swoją niewidzialną obecność w miłości. On chce pozostać pośród nich przez miłość, jaką ich
umiłował i jaką zostawia im w dziedzictwie, aby żyli nią i odnajdywali we własnym wzajemnym obcowaniu. „Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (w. 34). Wzajemna miłość, wzorująca się na
miłości Mistrza, co więcej, pochodząca od Niego, zapewnia wspólnocie chrześcijańskiej obecność Jezusa i jest jej
znakiem. Równocześnie jest cechą prawdziwych chrześcijan: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali” (w. 35). Taki właśnie był początek życia Kościoła, życia podtrzymywanego przez siłę
spajającą i rozszerzającą, zgoła nową, przez nadzwyczajną moc, opartą nie na miłości ludzkiej zawsze ułomnej i niestałej,
lecz na miłości Bożej: na miłości Chrystusa przeżywanej we wzajemnym obcowaniu wierzących. Taka miłość jest
tajemnicą nie znużonej gorliwości apostolskiej Pawła i Barnaby, o czym mówi dzisiaj pierwsze czytanie (Dz 14, 20b–27).
Jedna podróż następuje po drugiej: gdy założyli nowe Kościoły, obydwaj ponownie odwiedzają je i zachęcają uczniów „do
wytrwania w wierze” (w. 22). W każdym Kościele wybierają i święcą kapłanów; wyruszają, aby głosić Ewangelię innym
krajom, a potem wracają do Antiochii i tam zdają sprawę wspólnocie z tego, „jak wiele Bóg przez nich zdziałał” (w. 27).
Miłość Chrystusa, która ich podtrzymuje, oraz świadomość, że On sam działa w nich i z nimi, nie uwalnia ich od utrapień,
podobnie jak nie były wolne od nich nowe gminy chrześcijańskie i podobnie jak nie jest wolny od nich i obecny Kościół,
„bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (w. 22). Św. Jan, aby dodać otuchy Kościołowi w jego
pielgrzymowaniu (Ap 21, 1–5a; II czyt.), ukazuje mu chwałę Jerozolimy niebieskiej, Kościoła tryumfującego — „jako
oblubienicę zdobną w klejnoty dla swego męża”, Chrystusa. On będzie „przybytkiem Boga z ludźmi” (ww. 2-3), w którym
Syn Boży założy swoje stale mieszkanie. Jezus nie będzie już odrzucony, jak to miało miejsce ongiś, lecz przyjęty przez
wszystkich wybranych jako ich Pan i Pocieszyciel. Wówczas On „otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie
będzie” (w. 4). Chrystus przez swoją mękę i zmartwychwstanie uświęcił cierpienie i śmierć, ale ich nie usunął. W życiu
wiecznym natomiast, gdzie ludzie zostaną w pełni włączeni do chwały Jego zmartwychwstania, nie będzie „ani żałoby, ni
krzyku, ni trudu”. Wszystko zostanie odnowione w chwale i miłości Chrystusa zmartwychwstałego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę
Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują
nieustannie w słowach Mistrza.
2. W piątek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Papież Benedykt XVI ustanowił to wspomnienie
dniem modlitwy za Kościół w Chinach.
3. Wstawiennictwu Pani Loretańskiej polecamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
24 V – Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych, Dzień modlitwy za Kościół w Chinach.

Czytana Ewangelia w tygodniu: maj 2019
20
21
22
23
24
25

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

J 14:21-26
J 14:27-31a
J 15:1-8
J 15:9-11
J 15:12-17
J 15:18-21

V SUNDAY OF EASTER
May 11th & 12th, 2019
Weekly Collection
Maintenance

$4,526.00
$1,552.00

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!!

If you trace the route that Paul and Barnabas took on the
first of Paul's great missionary journeys, you will see
something unusual. Once they reached Derbe ("that
city" in the first line of today's first reading), they returned
exactly the way they came before sailing back across
the Mediterranean. With a whole world to convert, why
would they pass right back through the same towns
they'd already visited? The answer is found elsewhere
in the first reading: they "exhorted them to persevere in
the faith" (Acts 14:22). It is one thing to make a
commitment; it is something else to sustain that
commitment. Paul and Barnabas realized that for the
newly baptized Christians to become true disciples, they
had to persevere in the face of hardship. We are called
to persevere as well. Jesus tells his disciples that they
will be recognized by the love that they have for one
another. This applies no less to us today. Can we be
recognized by the love we have for each other? Or do
we fail to act in a "Christian" way to our sisters and
brothers? To love one another on Jesus' terms entails
more than acting kindly and empathetically. This is a
start, but Jesus demands more.
Note the entire
sentence. "As I have loved you, so you also should love
one another" (John 13:34). Jesus loved us so much that
he suffered and died to redeem us. We are challenged
to act selflessly, to put others ahead of ourselves, even
when it comes to our own lives. This is the challenge
Jesus gives his followers.

ST. HEDWIG’S PARISH
VETERANS MEMORIAL
All Veterans active or inactive qualify to enter names on
the Memorial Walk. 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.

Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, Tim
Cicon, Sr., Mark Cicon, Pauline Dauphers, Dorothy
Dominski, Bartoszek Dudek, Helena Dzięgielewska,
Zenon Dzięgielewski, Sabina Dziewięcka, Theresa
Eaton, Charles & Eileen Fair, Fr. Fred Jackiewicz, Helen
Jamieson, Charles Kowalski, Alice S. Laird, Sue Lynch,
John Matas, Adam Matusz, Marie Niwore, Dan Piestor,
Cheryl Fuzes Poli, Jurek Probola, Joseph Ryczkowski,
Zofia
Rynkowska,
Stanisława
Sidur,
Lucy
Siemientkowski, Anthony Sikora, Roman Sikora, Fred
Sikorski, Edward Sikorski, Pat Sikorski, Diane Silver,
Joseph P. Strycharz, Kelly Ann Strycharz, Czesława
Supel, Mitch Tacs, Doris Tarquinio, Michelle Vuocolo,
Anna Wozniak, Esther Zamorski.

Please call the Rectory Office
to add or delete names from the list.

PIELGRZYMKA–W tym roku nasza parafialna

MAY DEVOTIONS

pielgrzymka z Trenton do Amerykańskiej Częstochowy
będzie miała miejsce w dniach 10-11 sierpnia. Mamy
nadzieję, że wielu z Was ponownie - oraz wielu nowych
pielgrzymów - będzie mogło wziąć w niej udział. Czas
szybko ucieka i trzeba już planować.

In honor of Mary, the Mother of
God, there will be special
devotions following the 11 am
Mass during the month of May.
Everyone is cordially invited to
attend.

PROŚBA–Pragniemy dodać

do naszej strony
internetowej Galerię Pielgrzymki. Chcemy umieścić w
niej zdjęcia z każdego roku pielgrzymowania –
począwszy od 2003 do ubiegłego roku włącznie. Stąd
gorąca prośba do Was o przesłanie wybranych zdjęć,
które wielu z Was posiada. W tym celu utworzyliśmy
specjalny link do wrzucania Waszych zdjęć. Jest to
prosty sposób przesyłania zdjęć. W celu przesłania
zdjęć
proszę
otworzyć
naszą
stonę: http://www.sainthedwigparish.com/UploadImages
i przesłać wybrane zdjęcia. Link do wrzucania zdjęć jest
też zamieszczony na stronie głównej naszej
Parafii: http://www.sainthedwigparish.com Serdecznie
zapraszamy i dziękujemy!

NABOŻEŃSTWO MAJOWE - W majowe
niedziele bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11:00
odmawiamy cząstkę różańca i Litanię Loretańską przed
Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym
Sakramencie ołtarza.
Serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy, aby wypraszać u Jej Syna - poprzez
ręce naszej Matki - potrzebne łaski na każdy dzień
naszego pielgrzymowania ku wieczności!

SANCTUARY CANDLE
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.

PARISH PICNIC
The St. Hedwig Parish Picnic will be held on Sunday
June 30th, 2019 at The Elks Lodge Picnic Pavilion, 110
Hickory Corner Road, East Windsor, NJ.
More
information to follow.

Church
† Józef Adamski od przyjaciela

Chapel
† Bogusław Szulewski od kuzyna
† Enrique Santiago from Mary & Liz

IN MEMORIAM
Please pray for the souls of James Filipowicz, Jr., &
Richard D. Pierson who have died. Eternal rest grant
unto them O Lord and let Perpetual Light shine upon
them. May they rest in peace. Amen.

WIECZNY

ODPOCZYNEK: W minionym
tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności
James Filipowicz, Jr. i Richard D. Pierson. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen.

