
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, November 12th, 2018  
     St. Josaphat 

   7:00 a.m. † Grażyna Kudyba 
     od mamy 
TUESDAY - WTOREK, November 13th 
    St. Frances Xavier Cabrini 

   7:00 p.m. † Andrzej Dzikiewicz (4 rocz.) 
     od żony i córki 
WEDNESDAY - ŚRODA, November 14th 
   7:00 a.m. † Józefa Franczak 
     od córki Małgorzaty Franczak 
THURSDAY - CZWARTEK, November 15th 
   7:00 a.m. † Józefa Franczak 
     od córki Małgorzaty Franczak 
FRIDAY - PIĄTEK, November 16th

 

   7:00 a.m. † Józefa Franczak 
      od córki Małgorzaty Franczak 
SATURDAY - SOBOTA, November 17th 
      St. Elizabeth of Hungary 
 

   5:00 p.m. † Catherine Foy 
      from children 
   † Dec. Members of the Kulak family 
      from Maria Kocaj 
   † Angelo Anastasia 
      from John & Linda Livecchi 
   † Jan Sitasz 
      from Maria Kocaj 
   † Natalie Anna Kawalec 
      from Casey & Debbie Bielski & family 
   † Richard Bannister 
      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 

 
 

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, November 18th, 2018 
    XXXIII Sunday in Ordinary Time 
    XXXIII Niedziela Zwykła 

   8:00 a.m. † Andrzej Dzikiewicz 
      od Elżbiety Baracz 
   † Jolanta Pietrzyk 
      od rodziny 
   † Helena i Józef Rydzy 
      od syna Piotra z rodziną 
   † Anna i Henryk Zabłocki 
      od córki Grażyny 
   † Bolesław i Bronisława Góralczyk 
      od wnuczki Grażyny 
   † Michał i Maria Tupaj 
      od syna z rodziną 
 
 

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

 

   † Stanley & Evelyn Sokolowski 
      from Gail & Eric Thornton 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Anna & Frank Szul 
      from daughter Carol 
   † Laszlo Pokorny 
      from Elizabeth & Mike Castellano 
   † Sharon Overton 
      from Stephen & Nina Jarkowski 
 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i blog. Boże 
      dla Iwony Stojke z okazji 40 urodzin 
      od rodziców 
 
 

   † Maciej Lewandowski 
      od rodziców z rodziną 
   † Feliks Łapinski 
      od córki z rodziną 
   † Zygmunt, Janina i Witold Wisniewski 
      od rodziny 
   † Tomasz Pukajło 
 
 

   † Ryszard Kowalczuk 
      od żony Janiny 
   † Józef i Józefa Franczak 
      od córki Małgorzaty Franczak 
   † Natalie Anna Kawalec 
      od rodziny Truszowskich 
   † Stanisława Pauperowicz 
      from Mira & John Staniec 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
† Wacław Chmara from John & Julianne Bogdan 

 
 

 

Chapel 
† Janina Barnaś od siostry 

 



XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - Mk 12:38-44: Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: Strzeżcie się 

uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła 
w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym 
surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do 
skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze 
wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. 
 

W dzisiejszych czytaniach widzimy dwie postacie kobiece, dwie biedne wdowy odznaczające się wiarą 
i wielkodusznością. Pierwsze czytanie (1 Krl 17, 10-16) mówi o niewieście z Sarepty, doprowadzonej do nędzy wskutek 
posuchy i nieurodzaju. A jednak na żądanie proroka Eliasza nie tylko podaje mu wodę do picia, lecz także chleb 
upieczony z ostatniej garści mąki. Miała zaspokoić nim głód własny i swojego syna. „Zjemy to, a potem pomrzemy” 
(w.12), powiedziała niewiasta przedstawiając swoje dramatyczne położenie. Jednak poganka okazuje zadziwiającą wiarę 
w słowa proroka zapewniającego ją w imieniu Boga izraelskiego: „Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie 
opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię” (w. 14). Dzięki tej obietnicy oddaje swój chleb. Chleb to 
niemała rzecz, kiedy stanowi jedyny ratunek, po prostu wszystko. Aby go oddać innym, potrzeba niezwykłej 
wielkoduszności. Podobny czyn zapisała Ewangelia (Mk 12, 38-44). Jezus, patrząc na ludzi rzucających pieniądze do 
skarbony w świątyni zauważył, że między bogaczy, którzy „rzucali wiele”, wmieszała się pewna wdowa i wrzuciła „dwa 
pieniążki” (w. 42), Nikt tego nie zauważył, lecz Jezus wskazując ją uczniom powiedział: „Ta uboga wdowa wrzuciła 
najwięcej ze wszystkich. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie” (w. 43-44). Bóg nie patrzy na jakość daru, lecz na serce i na usposobienie tego, 
kto dar składa. Wdowa, która z miłości ku Niemu pozbawia się wszystkiego, co ma, daje o wiele więcej niż bogaci. Oni 
bowiem składają wielkie sumy nie umniejszając zgoła swoich zasobów. Jej czyn można wyjaśnić jedynie ogromną wiarą, 
jeszcze większą niż wiara niewiasty z Sarepty, nie opierała się bowiem na obietnicy proroka, lecz jedynie na Bogu, 
i działała bez żadnej innej pobudki prócz tej jednej: służenia Mu całym sercem. Takie postępowanie jest jawnym 
przeciwieństwem postępowania faryzeuszów i uczonych w prawie, których Jezus przed chwilą potępił: „Objadają domy 
wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy” (w. 40). Uczynili religię podnóżkiem własnych ambicji i zamiast popierać 
sprawę słabych i bezbronnych, korzystają ze swego autorytetu i nauki, by grabić ich dobra. Warto się nad tym zastanowić. 
Jeśli człowiek nie jest do głębi prawy i szczery, może dojść do tego, że będzie posługiwał się religią dla własnych 
samolubnych interesów. Prawdziwa religia polega na tym, by służyć Bogu w czystości serca, czcić Go „w Duchu 
i prawdzie” (J 4, 24), łącząc z modlitwą dar z siebie samego — aż po ofiarowanie dla Niego ostatniego grosza. To także 
służyć Bogu miłością bliźniego, która nie mierzy tego, co daje, i nie daje tylko tego, co nam zbywa, lecz troszczy się 
o potrzeby bliźniego. Jałmużna nie jest wyrazem miłości chrześcijańskiej, jeśli nie jest darem siebie, on zaś jest 
niemożliwy bez ofiary, bez wyrzeczenia, bez odmówienia czegoś sobie samemu. Miłość chrześcijańska to płakać z tymi, 
którzy płaczą (Rz 12, 15), to dzielić z ubogim jego los, jego braki, a w ciężkim położeniu także głód. Tak właśnie postąpiła 
wdowa z Sarepty dając swój ostatni chleb, czy też wdowa żydowska ofiarowując swoje mienie. Najwyższym wzorem jest 
jednak zawsze Jezus, który przyszedł na świat oddać życie za ludzi, „na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego 
siebie” (II czyt.: Hbr 9, 24-28). Chrześcijanin zbawiony przez tę ofiarę powinien uczestniczyć w niej przez dar z siebie na 
doczesne i wieczne zbawienie braci. 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w 

ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga 
powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród 
powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności. 
 
 

2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu 
Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. 
 
 

3. Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w 
modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary. 
 
 

4. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia. 
 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem. 
 

 

13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy. 
 
 

17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę 
trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich. 
 
 

 



 
November 1st, 2018 

 
 

All Saints      $1,346.00 
 

November 3rd & 4th, 2018 
 

Weekly Collection     $4,782.00 
Maintenance      $1,722.00 
 

 
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!! 
 

 
 
 

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. 

 
 
 

 

KNIGHTS OF COLUMBUS 
St. Hedwig Knights of Columbus Council #7244 will 
begin selling Christmas Car Magnets for $5.00 each 
after all the Masses next weekend, November 17th & 
18th, 2018.  The Christmas Car Magnets will be available 
in English.  Magnets will also be available in the rectory 
during regular office hours.  Thank you for all your 
support.  Bóg zapłać. 
 

 

 

 
XXXII SUNDAY IN ORDINARY TIME 

In the patriarchal societies in which these two widows 
lived, widowhood was an especially dangerous 
condition.  When a woman married, she left the safety of 
her household and became dependent on her husband.  
If her husband died, she not only lost her partner, she 
lost her source of income, her economic standing, her 
social support, and likely her inheritance rights.  No 
wonder widows were associated with extreme poverty 
and used as examples of those living a marginal 
existence.  These two widows clearly meet this 
description.  As a final indication of what little they have, 
despite their prominence in each story, they are not even 
given names.  These women are wonderful models of 
Christlike sacrifice.  The widow in the first reading fully 
expects to starve to death.  The entire region where she 
lived had been hit by severe drought, so food was 
difficult to come by for everyone, let alone a widow and 
her son.  Yet she is willing to give the last of her 
sustenance to this stranger in need.  She is not Jewish; 
she is a pagan who worships Baal, the god honored in 
this region.  To her, Elijah is a foreigner in nationality, 
culture, and religion.  But that does not deter her in the 
least.  Like Jesus, she sacrifices for "others."  We are 
told that the widow in the Gospel has no more than 
these two small coins: Jesus says she "has contributed 
all she had, her whole livelihood" (Mark 12:44).  She has 
given all that she has to God.  She has faith that God will 
provide.  Like Jesus, she is a model of complete 
generosity and faith. 

 

 
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. 

 



 

 

 
ST HEDWIG’S ANNUAL 

CHRISTMAS GIVING TREE 
Once again we will be having the Christmas Giving Tree.  
This year we will be helping children in CYO, Anchor 
House, and Kids R First.  Next weekend, November 17th 
& 18th, 2018,  there will be ornaments on the Christmas 
tree with items to be purchased.  Please take one or 
more of the ornaments and return your gifts as soon as 
possible.  All gifts must be returned by Sunday, 
December 16th, 2018.  Thank You for your help and 
good hearts at this time of the year. 
 

 

DRZEWKO JESSEGO – Po raz kolejny Parafia nasza 

organizuje zbiórkę prezentów świątecznych dla biednych 
dzieci. Paczki będą rozdawane dzieciom w naszej 
diecezjalnej CYO, Anchor House, Kids R First. Drzewko 
jest ustawione przy sanktuarium z ornamentami. 
Prosimy wszystkich chętnych w pomocy i sprawieniu 
uśmiechu na twarzy dziecka o wzięcie ornamentu z 
drzewka, na którym jest sugestia podarunku. Następnie 
zapakowany podarunek z przyklejonym ornamentem 
prosimy o przyniesienie do kościoła nie później niż do 16 
grudnia. Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w 
podzieleniu się życzliwością  i sercem z biednymi i 
często smutnymi, opuszczonymi dziećmi. Serdeczne 
Bóg zapłać! 

 
 

CHRISTMAS WAFERS/OPŁATKI 
The Christmas Wafer/Opłatek commemorates a custom 
which is centuries old.  Through the Wafer/Opłatek, we 
are reminded of the Holy Nativity.  The Wafer/Opłatek is 
broken and shared with those gathered at the Christmas 
table.  When each has a broken piece, PEACE is wished 
to all.  The Wafers/Opłatki are available in the rectory 
during regular office hours and in the Sacristy after all 
Masses. 
 

 

 

 
 

 
A PRAYER FOR ALL VETERANS 

 

O God, Great and Almighty creator we thank and praise 
You for the freedom we enjoy in our country and pray 
that our liberties will continue to be protected.  Thank 

You for America's heroes, that 
have fought for our freedoms and 
who have faithfully served our 
country.  We honor all of our 
veterans, for their sacrifices and 
for their courage and integrity.  
As we celebrate these freedoms, 
we ask Your blessing on those 
veterans who made the ultimate 

sacrifice while defending our country.  Bless their 
families and comfort them with the thankful prayers of a 
grateful nation.  We thank You for our veterans, past and 
present.  Through the efforts of these individuals, help us 
continue to promote justice in all nations.  Amen 

 
 

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. 
 

 

IN MEMORIAM 
Please pray for the souls of Dariusz A. Jakowiak and 
Leroy R. Fennimore who have died.  Eternal rest grant 
unto them O Lord and let Perpetual Light shine upon 
them.  May they rest in peace.  Amen. 
 

 

ZA ZMARŁYCH: W minionym tygodniu z naszej 

wspólnoty odeszli do wieczności Dariusz A. Jakowiak i 
Leroy R. Fennimore.  Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.  Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym.  Amen. 

 
 

 


