MONDAY - PONIEDZIAŁEK, May 7th, 2018
7:00 a.m.
† Stanley Sikorski
from Pat, Kathy & Ted
TUESDAY - WTOREK, May 8th
7:00 p.m.
† Robert Skomra
od siostry Ely
WEDNESDAY - ŚRODA, May 9th
7:00 a.m.
† Patricia Grenda
from Joseph & family
THURSDAY - CZWARTEK, May 10th

Ascension of the Lord

7:00 a.m.

† Jadwiga Radgowska
from Gosia & Jarek Madon

† Władysław Łabiński
od syna
FRIDAY - PIĄTEK, May 11th
7:00 a.m.
† Rev. John M. Skwara
from sister Ginny
SATURDAY - SOBOTA, May 12th

April 28th & 29th, 2018
Weekly Collection
Maintenance
Catholic Home Missions

$4,068.00
$1,609.00
$ 506.00

Czy możesz ofiarować na niedzielną tacę wartość ½
godz. swojej tygodniowej pracy?
Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i Wasze
ofiarne i dobre serca.

7:00 p.m.

5:00 p.m.

SUNDAY - NIEDZIELA, May 13th, 2018

VII Sunday of Easter
VII Niedziela Wielkanocy

8:00 a.m.

W int. żyjących oraz zmarłych Matek
poleconych przez Parafian

9:30 a.m.

Living and Deceased Mothers
requested by Parishioners

a.m.

God Bless you and thank you for your kind
and generous hearts.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
Living and Deceased Mothers
requested by Parishioners

11:00

Could you please contribute a half hour of your weekly
wage in your weekend offering?

W int. żyjących oraz zmarłych Matek
poleconych przez Parafian

SANCTUARY CANDLE
Church

Please remember the Church of St. Hedwig
in your will as a lasting and loving gift to your
Parish Family! Thank You!!

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

† Kathy Ritz from friends

MODLITWA W INTENCJI ŻOŁNIERZY
Chapel
† Stanley & Jean Sikorski from Kathy

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.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - J 15,9-17: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Bóg potrzebuje chrześcijan jako świadków odwiecznej, nieodwołalnej miłości, jaką On darzy ludzkość. Ponieważ zarówno
pojęcie Boga, jak i pojęcie miłości jest w świecie zamazane i wieloznaczne, świadczenie o istnieniu tej wspaniałej
rzeczywistości wymaga przede wszystkim autentycznego i bliskiego spotkania z samym kochającym Bogiem. To
spotkanie dokonuje się w modlitwie. Świadek zmartwychwstałego Jezusa musi pozostawać w stałym i żywym kontakcie
z prawdziwym Bogiem, czyli musi być człowiekiem modlitwy. To wcale nie przypadek, iż Piotr dostrzegł już na samym
początku wielkie niebezpieczeństwo, grożące każdemu duszpasterzowi, utonięcia w akcjach charytatywnych
z zaniedbaniem modlitwy. Stąd zalecił wybór siedmiu diakonów, by odciążyć Apostołów i w ten sposób ratować czas
potrzebny im na modlitwę i przepowiadanie słowa. Dzieje Apostolskie ukazują zarówno Piotra, jak i Pawła jako mężów
modlitwy. Przestając z Bogiem na modlitwie, zyskujemy pewność co do decyzji Boga, która określa gdzie, kiedy i w jaki
sposób należy świadczyć o Ewangelii. Świadek jako mąż modlitwy nigdy nie daje świadectwa na własną rękę, jest
zawsze „wysłany” z misją przez samego Boga. Dokonuje się to zarówno wówczas, gdy trzeba przemawiać publicznie, by
chronić Bożego prawa, jak i wtedy, gdy należy się włączyć w rozmowę w wagonie jadąc z Wrocławia do Brzegu. Ten, kto
to uczyni na własną rękę, może doprowadzić do kłótni, z których będzie więcej zgorszenia niż pożytku. Zjednoczony
z Bogiem bezbłędnie zabierze głos, a jego świadectwo, jak ewangeliczny kwas, niezależnie od tego, czy zostanie przyjęte
czy odrzucone, zawsze będzie twórcze. Doskonalenie modlitwy to trudna sztuka. Do nas należy skupienie, pragnienie
modlitwy i wygospodarowanie czasu na nią, ale sama modlitwa jest tak wzniosłym czynem człowieka, iż wymaga
specjalnego wsparcia Ducha Bożego. To wsparcie nazywamy darem pobożności.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych
pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby
nas nią napełnił.
2. Od jutra do środy z całym Kościołem modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące.
3. We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. Trwajmy na modlitwie za
naszą Ojczyznę.
4. W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
5. Solenizantów i jubilatów niech Pan Jezus obdarza łaską swojej miłości.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
8 V – św. Stanisław (ok. 1030-1079), biskup krakowski, patron chrześcijańskiego ładu moralnego, męczennik, patron
Polski.

Czytana Ewangelia w tygodniu: maj ‘18
7

PONIEDZIAŁEK

J 15:26-16:4

8

WTOREK

J 16:5-11

9

ŚRODA

J 16:12-15

10

CZWARTEK

Mk 16:15-20

11

PIĄTEK

J 16:20-23

12

SOBOTA

J 16:23-28

MAY DEVOTIONS
In honor of Mary, the Mother of
God, there will be recitation of the
Rosary and Litany beginning at
10:30 am on Sundays during the
month of May. Everyone is
cordially invited to attend.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE - Maj to miesiąc
szczególnej modlitwy razem z Maryją. W niedziele przed
Mszą św. o godz. 10:30 będziemy odmawiać różaniec i
Litanię Loretańską. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy, aby wypraszać u Jej Syna - poprzez ręce
naszej Matki - potrzebne łaski na każdy dzień naszego
pielgrzymowania ku wieczności!

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.

SIXTH SUNDAY OF EASTER
It is typical to think of love as a feeling, the way we feel
about a spouse, a parent, a child, a close friend. Yes,
this is love, but this is not the sense that Jesus is using
when he says, "Love one another as I love you" (John
15:12). Love in this sense is a permanent condition, a
part of one's character. As a part of our character, it
can't help but flow out of us when we interact with
others. Remember, Jesus began the Last Supper by
washing the feet of the disciples, then telling them to do
the same. This is the way we are to love one another.
Jesus tells his disciples that "No one has greater love
than this, to lay down one's life for one's friends" (John
15:13). Fortunately, most of us will never be faced with
actually putting our life on the line to save someone else.
However, we can all accept the challenge of sacrificing
some part of ourselves to give over our time and energy
to someone else. Cornelius was a recently converted
Roman centurion, and normally an observant Jew like
Peter would not enter the house of a Gentile. But
Peter's focus was on others, not himself. Still, Peter was
astounded to see the Holy Spirit descend upon these
Gentiles just as it had on the disciples. So too may the
Holy Spirit astonish us when we reach out to others
outside our comfort zone.

Question of the Week
Can I improve my character so that I focus more on
others' needs and less on my own needs? To whom
can I reach out this week with my attention, time and
energy?

JUST A REMINDER
THE PARISH OFFICE IS
CLOSED EVERY WEDNESDAY

PARISH PICNIC
The St. Hedwig Parish Picnic will be held on Sunday
June 24th, 2018 at The Elks Lodge Picnic Pavilion, 110
Hickory Corner Road, East Windsor, NJ.
More
information to follow.

Madeleine Buono, Anna Burzawa, Pauline Dauphers,
Dorothy
Dominski,
Bartoszek
Dudek,
Helena
Dzięgielewska,
Zenon
Dzięgielewski,
Sabina
Dziewięcka, Theresa Eaton, Charles & Eileen Fair,
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert Kalinowski,
Alice S. Laird, Sue Lynch, John Matas, Adam Matusz,
Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes Poli, Jurek
Probola, Stanley Rette, Zofia Rynkowska, Lucy
Siemientkowski, Anthony Sikora, Roman Sikora, Fred
Sikorski, Edward & Pauline Sikorski, Pat Sikorski, Diane
Silver, Stella Sredinski, 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:_________________________

ASCENSION OF THE LORD
"It is not for you to know the times or seasons," Jesus
tells the disciples in the first reading (Acts 1 :7). After
Jesus had left them, many wondered when he would
return. Some thought it would be a very short time. This
could have paralyzed them and the mission of the
church. After all, why plan
ahead if the end of the world
could come any day, at any
moment? So the angels
immediately
rebuke
the
loitering disciples: Why are you
just standing around staring
after him? He's gone now; get
to work. The size and scope of
the work he's left is awesome.
They are asked to proclaim the
gospel, baptize the believers,
give witness, prophesy, evangelize, pastor, teach. And
all of this they are to do throughout the whole world, to
the ends of the earth. But this work was not to be
completed only by those disciples who lived at the same
time as Jesus. It is to be completed by all disciples
throughout all time. So it is also our mission today to do
these things as well.

Cell #:_______________________________________

ASCENSION THURSDAY
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.

This Thursday, May 10, 2018 is the Feast of
the Ascension and a holy day of obligation.

The Mass schedule is as follows:
Thursday, 7:00 am (English in Chapel)
Thursday, 7:00 pm (Polish in Church)

BAPTISM
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, or
Rich at 609-890-8275.

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.

