SUNDAY - NIEDZIELA, June 2nd, 2019
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, May 27th, 2019
7:00 a.m.
† Jan i Jadwiga Radgowski
from Teresa Zaleski
TUESDAY - WTOREK, May 28th
7:00 p.m.
O zdrowie i błog. Boże dla Pawła
od wujka
WEDNESDAY - ŚRODA, May 29th
7:00 a.m.
Health & Blessing for Fr. Jacek
on his 36th anniv. of Ordination
THURSDAY - CZWARTEK, May 30th

VII Sunday of Easter
VII Niedziela Wielkanocy

8:00 a.m.

Ascension of the Lord

7:00 a.m.
7:00 p.m.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Natalie Anna Kawalec
od rodziców i brata

FRIDAY - PIĄTEK, May 31st
7:00 a.m.
† Arman Roy
from friends
SATURDAY - SOBOTA, June 1st
5:00 p.m.

Health & Blessings
for Thomas Kawalec on his
30th birthday
from parents
Health & Blessings for Zoe Morelli
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
† Christine "Tina" Salava
from M/M Charles Fair & family
† Stanisław Koterba
od siostry z rodziną
† Wacław Chmara
od rodziny Kawalec i Śmigaj
† Donald Mize
from brother Matt
† Richard D. Pierson
from Ray & Ruth Primka

SUNDAY - NIEDZIELA, June 2nd, 2019
9:30 a.m.

Living & Deceased Members
of the Rosary Society
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Józef & Jadwiga Krzyżanowski
from Dorothy Bezek
† Vojtech "Al" Lakomcik
from Richard & Mary Zawodniak
† Brian Picollo
from George, Cynthia, Justine
& Luke Rogers
† Józef Bak
from Richard & Mary Zawodniak

11:00 a.m.

† Stanisława Jachura
od Czesławy i Edwarda Maciejczyk
† Władysław i Maria Warda
od rodziny
† Julianna i Stanisław Radgowski
od syna z rodziną
† Janusz Radgowski i Genowefa Górka
od rodziny
† Stanisław Jankowski
od córki z rodziną
† Stanisław Błażyński
od syna z rodziną
† Emilia Jarocka
od siostry z rodziną
† Halina Dworakowska
od siostry z rodziną
† Michał i Zofia Milewski
od rodziny Mierzejewskich
† Jan i Genowefa Mierzejewski
od rodziny Mierzejewskich
O zdrowie i błog. Boże dla rodzin
Kaminskich i Krzeminskich
od mamy
† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Waldemar Przenajkowski
od mamy i brata
† Za zmarłych z rodziny Sielawych
i Gugnackich
od córki
† Vojtech "Al" Lakomcik
from Robert & Janice Bowers
† Alicja Wierzbowicz
od syna z rodziną
† Karol Radgowski
od rodziców i rodzeństwa
† Walerian Kowal
od syna Tadeusza
† Eugeniusz Nikodem
od córki Małgorzaty
† Grażyna Remus
from the Kołodzinski family

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

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - J 14,23-29: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.
Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał,
Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję
wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo
Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
W Ewangelii rzadko kiedy jest mowa o tchórzostwie. Wada to wstydliwa i niełatwo o niej wspominać. Zarzucenie komuś
tchórzostwa jest traktowane jako gest ubliżający, sprzeczny z miłością bliźniego. Kto wie, czy z tej właśnie racji Chrystus
nie zrezygnował z mówienia wprost o tej poważnej chorobie ludzkiego ducha. Znał jednak doskonale grozę tej słabości,
wiedział, że jest to choroba zaraźliwa i wielokrotnie wzywał do jej przezwyciężenia, do odwagi. Słowa „nie bójcie się”
występują w Ewangelii często, a w programie wychowawczym Mistrza z Nazaretu cnota odwagi zajmuje poczesne
miejsce. Jezus chciał wychować ludzi gotowych do dawania świadectwa nawet w obliczu śmierci, a tego bez odwagi
osiągnąć nie można. Chrześcijanin powinien uważnie przeczytać Nowy Testament, starając się dostrzec liczne wezwania
do odwagi oraz wszystkie konkretne wskazania dotyczące zdobywania tej cnoty. Odwaga bowiem stanowi istotny element
każdej cnoty. Ona decyduje o wytrwałości i cierpliwości, ona też decyduje o podejmowaniu czynów na miarę wymagań
ewangelicznych. Zasadniczo odwaga jest potrzebna zarówno w sięganiu po wielkie wartości, jakie objawił Chrystus, jak i
w zmaganiu ze złem zagrażającym człowiekowi na drodze wiodącej do tych wartości. Jezus w rozmowie z Apostołami
kilka godzin przed męką wzywa do odwagi. „Niech się serce wasze nie lęka”. Sam wchodząc do ogrodu Getsemani
przeżyje chwile grozy, trwogi, drżenia i smutku, ale przezwycięży tę godzinę słabości i odważnie wyjdzie naprzeciw
ludziom, którzy przygotowali dla Niego cierpienie. Tym samym daje przykład, iż odwaga nie polega na tym, by się nigdy,
nikogo i niczego nie lękać, lecz na tym, by umieć opanować lęk, by nie dać się sparaliżować bojaźni. Chrześcijańska
odwaga oparta jest na wierze, i jej wielkość jest proporcjonalna do mocy wiary. Odwaga jest łaską, jakiej Bóg udziela
dojrzałemu chrześcijaninowi. Stanowi ona integralną część łaski sakramentu bierzmowania, jest zawarta w sakramencie
namaszczenia chorych, gdzie występuje w formie wytrwałości w cierpieniu, w sakramencie małżeństwa, pomagając
w braniu odpowiedzialności za zbawienie współmałżonka i dzieci, oraz w sakramencie kapłaństwa, które jest wprost
nastawione na prowadzenie innych w stronę ewangelicznego szczytu i na walkę ze złem istniejącym w świecie. Odwaga
należy dziś do zapomnianych wartości w chrześcijańskim świecie. Niewielu ludzi o nią zabiega, niewielu o nią prosi Boga.
Rzadko kiedy mówi się o odwadze, a jeszcze rzadziej przedstawia zgubne skutki tchórzostwa, lęku, bojaźni. Uzdrowienie
sytuacji wymaga dowartościowania odwagi tak w życiu indywidualnym każdego z nas, jak i w życiu społecznym.

BIURO PARAFIALNE - Z okazji Dnia Pamięci (Memorial Day) w poniedziałek biuro parafialne będzie nieczynne.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy
Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. Przygotujmy się na
przyjęcie tych specjalnych darów Ducha Świętego.
2. Powoli dopełnia się czas wielkanocnej radości. Przypominamy wiernym o przykazaniu kościelnym, wynikającym z
troski o nasze duchowe dobro, które mówi: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.
3. Zapraszamy do udziału w ostatnim już w tym roku nabożeństwie majowym.
4. W piątek, na zakończenie maryjnego majowego miesiąca, oddamy cześć Matce Bożej, obchodząc święto
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
5. Wszystkie dzieci naszej parafii z okazji Dni Dziecka zawierzymy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
6. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół celebruje w
czwartek. Msza św. o godz. 7:00 wieczorem w kościele. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu
czasów. Uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym
zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.
7. Solenizantów i jubilatów otaczamy naszą życzliwością i powierzamy opiece Matki Bożej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), polska zakonnica, patriotka, założycielka zgromadzenia sióstr urszulanek
szarych.
31 V – uroczystość Nawiedzenia NMP
1 VI – św. Justyn (zm. ok. 165 r.), rzymski filozof, obrońca wiary, męczennik.

VI SUNDAY OF EASTER
May 18th & 19th, 2019
Weekly Collection
Maintenance

$3,557.00
$1,363.00

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!!

SPECIAL COLLECTION
Pontifical Mission Societies
We wish to welcome Rev. Messan Tettekpoe SVD, a
native of Togo in West Africa who will be with us next
weekend June 1st & 2nd, 2019 to speak about the many
ministries of his religious community, the Divine Word
Missionaries. They are an international religious
community of missionary priests and Brothers serving in
80 countries helping to build chapels, celebrate the
sacraments, and spread the Word of God in the remote
mission communities. Over 6,000 active missionaries
travel to the far corners of the world building hospitals to
care for the sick, educating the poor, teaching the
hungry to farm, and providing life’s necessities like
drinkable water, food, and shelter. They help people
neglected and forgotten by society to build a better
future and foster vibrant Catholic communities of service
and faith around the world. This Mission Appeal is part of
the Mission Co-operative Program of our Diocese.
Please be generous in the second collection to help
support the missionary work of the Divine Word
Missionaries. Their missionaries serve in some of the
most difficult areas of the world. Thank you in advance
for standing in solidarity with them in their time of need
and may God bless you for your prayers and financial
donations to help Missionaries continue to preach the
Gospel of Christ here and around the world

The final paragraph of today's first reading consists of a
letter from the church leaders in Jerusalem to the newly
converted Christians in the non-Jewish regions of Syria
and Cilicia. The headline here, of course, is that
Gentiles who were baptized did not have to "become
Jewish" to be Christian. But as it proceeds to that
decision, the later delivers some very compassionate
sentiments to the Christians of Gentile origin. It
acknowledges their feelings, recognizing that they're
upset. Even though this was caused by the actions of
Jewish Christians whom the church leaders did not send
in the first place, they express sympathy for the results
of those actions.
In fact, they decide to choose
representatives themselves so this can be avoided in the
future. They found a solution for a problem they did not
create. Unity is not the same as uniformity. The leaders
of the early church realized that their beliefs were of the
most importance, not their practices, even those
associated with long-standing traditions. It was possible
to have diversity within their unity. We are called to the
same ideals today. Though we are unified in our beliefs,
which we proclaim each Sunday in the creed, we
welcome diversity in our backgrounds, traditions, and
customs.

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, 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.

FATHER’S DAY
The day to honor, respect and show our love to our
fathers will soon be upon us. One way to honor them is
by including them in the Masses for Father’s Day.
Envelopes are available at the entrances of the church.
Please fill in the name of the father you wish to be
remembered and return them before Father’s Day,
Sunday, June 16th, 2019.

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE JUNE 2019
June 1

5:00 pm

Christine Muszynski
William Muszynski

June 2

9:30 am

Ray Primka
Jim Livecchi

June 8

5:00 pm

Liz Radzki
Anita Toth

June 9

9:30 am

Pamela Adamczyk
Dorothy Bezek

June 15

5:00 pm

Pamela Richards
Dorothy Zadworny

June 16

9:30 am

Kania Zawada
Catherine Reeves

June 22

5:00 pm

Christine Muszynski
William Muszynski

June 23

9:30 am

Ray Primka
Grzegorz Zawada

June 29

5:00 pm

Lorraine Brozena
Pamela Richards

June 30

9:30 am

Samantha Adamczyk
Walter Czajkowski

LECTOR SCHEDULE JUNE 2019

ASCENSION OF THE LORD
How many mornings do you suppose the apostles
looked up to the heavens and wondered if this would be
the day Jesus returns?
Initially, they would have
expected him to come soon, probably while most of
them were still alive. Eventually, they would have
concluded that it might not be until their
children or maybe their children's
children, had lived their lives. How
surprised would they have been if they
had known that a hundred generations
later Jesus Christ still had not
returned? Indeed, it is our turn now to
witness to the Risen Lord to the ends
`of the earth. Saint Luke wrote both his Gospel and the
Acts of the Apostles. Today we get to hear the last
words of the former and the first words of the latter.
Both describe Jesus' ascension to heaven, but both also
narrate Jesus' command to his disciples to be his
witnesses. With the help of the Holy Spirit, they are to
preach in his name to the ends of the earth. Since we
have received the Holy Spirit, we are now the ones
called as witnesses. Though we have not labored
alongside Jesus as his original disciples did, we have
encountered Jesus Christ, and continue to do so in the
presence of those around us.
This Thursday, May 30, 2019 is the Feast of
the Ascension and a holy day of obligation.

June 1
June 2

5:00 pm
9:30 am

Teddi Hines
Walter Czajkowski

June 8
June 9

5:00 pm
9:30 am

Lorraine Brozena
Pamela Adamczyk

Thursday, 7:00 am (English in Chapel)

June 15

5:00 pm

Pamela Richards

Thursday, 7:00 pm (Polish in Church)

June 16

9:30 am

Walter Czajkowski

June 22

5:00 pm

Anita Toth

June 23

9:30 am

Pamela Adamczyk

June 29

5:00 pm

Lorraine Brozena

June 30

9:30 am

Walter Czajkowski

The Mass schedule is as follows:

PARISH PICNIC
The St. Hedwig Parish Picnic will be held on Sunday
June 30, 2019 at The Elks Lodge Picnic Pavilion, 110
Hickory Corner Road, East Windsor, NJ. Cost of tickets
is $10.00 per person, children under 10 are free. Tickets
will be available for sale at all the Masses in the
vestibule, the Sacristy or in the Parish Office during
regular office hours beginning June 9th, 2019. Picnic will
run from 1:00 pm to 6:00 pm. Price includes food and
entertainment. All are welcome.

SANCTUARY CANDLE
Church
The Rectory office will be closed on Monday,
May 27th, 2019 in observance of Memorial
Day.

† Kathleen Ritz from friends

Chapel
† Zofia Domżalska from family

