
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, November 26th, 2018  
   7:00 a.m. † Joseph Kisielewski 
     from JoAnn Kisielewski 
TUESDAY - WTOREK, November 27th 
   7:00 p.m. † Natalie Anna Kawalec 
     od Basi Koseckiej 
WEDNESDAY - ŚRODA, November 28th 
   7:00 a.m. † Bogusław Szulewski 
     od kuzyna 
THURSDAY - CZWARTEK, November 29th 
   7:00 a.m. † Leokadia Godlewska 
     od syna z rodziną 
FRIDAY - PIĄTEK, November 30th, St. Andrew 

   7:00 a.m. † Zofia Domżalska 
      from family 
SATURDAY - SOBOTA, December 1st 
 

   5:00 p.m.    Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 

 
   † Joyce Foy 
      from Joe & sons 
   † William Ferrara 
      from Barbara Makowski 
   † Natalie Anna Kawalec 
      from Leonora Doroba 
   † Dec. Members of the Surówka family 
      from 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, December 2nd, 2018 
    I Sunday of Advent 
    I Niedziela Adwentu 

   8:00 a.m. † Julian Modzelewski 
      od żony 
   † Za zmarłych z rodziny Zabłockich 
      od Grażyny 
   † Marian Baczewski 
      od Grażyny 
   † Natalie Anna Kawalec 
      od rodziny Truszkowskich 
   † Dariusz Jakowiak 
      od Wiolety i Jarosława Grzesiak 
   † Kazimierz Stankowski 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
 
 

   9:30 a.m.     Living & Deceased Members 
      of the Rosary Society 
 
 
 

   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Robert Collins 
      from wife & family 
   † James Walton, Jr. 
      from Henrietta & Stasia 
   † Marie Bianchi 
      from the St. Hedwig Parish Family 
 

 11:00  a.m. † Maria i Stanisław Piwnica 
      od córki z rodziną 
   † Tomasz Pukajło 
 
 

   † Za zmarłych z rodziny Mastalesz 
      from Laura Dearden 
   † Ryszard Kowalczuk 
      od żony Janiny 
   † Piotr, Zofia i Leszek Podleśny 
      od rodziny 
   † Waldemar Przenajkowski 
      od mamy i brata 
   † Natalie Anna Kawalec 
      from Cecilia & Zdzisław Warda 
   † Roman Krukierek 
      od żony z rodziną 
   † Mieczysław Olechno 
      od żony 
   † Karol Radgowski 
      od rodziny 

 
 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
 
 

† Dot Rose from frineds 
 

Chapel 
 

† Anna & Jan Wesołowski from family 

 



JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA - J 18:33b-37: Piłat powiedział do Jezusa: 

Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat 
odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo 
moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział 
Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, 
kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. 
 

Połączenie Chrystusa z każdym człowiekiem, z całą ludzkością jest tak ścisłe, jak połączenie głowy z ciałem. Stąd każde 
zranienie ciała przeżywa boleśnie głowa, i każde dobrodziejstwo wyświadczone ręce, nodze, ciału jest dobrodziejstwem 
głowy. Niewielu w tej sytuacji zdaje sobie sprawę, że każda krzywda wyrządzona człowiekowi jest wyrządzona również 
Jezusowi. On został zabity w Ablu, On był mordowany w obozach zagłady, On umiera z głodu, On ginie w dzieciach 
nienarodzonych. On, w tajemniczy sposób, jako nasz Brat przeżywa wielkie bolesne napięcia między swoim 
rodzeństwem. Autor Apokalipsy mając na uwadze kres dziejów świata, notuje bardzo ciekawe zdanie: „Oto nadchodzi 
z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: 
Amen”. Będzie to spotkanie, w którym uczestniczyć będą wszyscy ludzie od Adama po ostatniego, jaki zostanie poczęty 
na ziemi. Każdy człowiek zobaczy Chrystusa, szczególne zaś wrażenie wywrze On na tych wszystkich, którzy Go przebili. 
Nie chodzi tu rzecz jasna jedynie o wspomnianych przez Ewangelistów, bo to byłaby jedynie garstka ludzi, kilkudziesięciu 
Żydów i kilku pogan. Chodzi o każdego człowieka, który zranił drugiego. Oprawcy Oświęcimia, Treblinki, Buchenwaldu, 
Dachau, Katynia, Starobielska, Syberii. Zabójcy nienarodzonych dzieci, niedobry ojciec, matka, wychowawca, lekarz. 
Każdy zobaczy w Chrystusie swoją ofiarę. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. 
Widząc cierpienie zadane Chrystusowi, będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Autor Apokalipsy chcąc 
potwierdzić nieodwołalność tego wydarzenia, dodaje słowo: „Tak: Amen”. Będzie to płacz wszystkich. Dobrych, którym 
zawsze łza się kręci w oku, gdy widzą niewinnie cierpiącego, i złych, którzy wtedy dopiero zobaczą grozę swego 
postępowania. Krzywda uczyniona ludziom, okaże się krzywdą uczynioną samemu Bogu. Zbyt wolno dociera do 
świadomości ludzi fakt wcielenia, prawda o Bogu, który stał się człowiekiem, wraz z jej konsekwencjami. Bliższe 
spotkanie z Chrystusem pozwala dostrzec w ludziach Jego braci, więcej — Jego tajemnicze ciało. Cios wymierzony 
w brata, rani Jego, jak cios wymierzony w ciało odczuwa w pełni głowa. Ale dobry czyn, każda szklanka wody podana 
drugiemu, każda sekunda mądrze poświęcona drugiemu jest przysługą oddaną Jezusowi. Oto Boża prawda przekazana 
światu. Jej dostrzeżenie i realizowanie jest w stanie zamienić ludzkość w braterską wspólnotę. To Jezus będzie 
sprawiedliwym Sędzią, On pokrzywdzony; On wsparty w godzinach słabości w swoich braciach. Nie trzeba będzie nic 
dodawać. Cios Kaina, który zabił Abla, dosięgnął i Jezusa, uderzenia ojca nienawidzącego swej córki dosięgły również 
Jezusa. On wtedy zapyta, jako Władca, jaką karę wybierają krzywdziciele, a ci widząc swe dzieło niszczenia, po 
sprawiedliwości sami na siebie wydadzą wyrok. Sąd ostateczny będzie wielkim płaczem i jedynie sam Bóg będzie 
w stanie osuszyć łzy, przynajmniej ludzi dobrych. Będzie to też wielkie objawienie niepojętej miłości Boga do nas, który 
Syna Swego Jednorodzonego dał, aby umożliwić ludziom dobrym zarobienie na zbawienie przez posługę Bogu 
w braciach. 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza 

wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył 
śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On 
zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie. 

 
 

2. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. 
 
 

3. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie czczony w 
Kościele prawosławnym. 

 
Czytana Ewangelia w tygodniu: listopad-grudzień ‘18 

 
 

    26 PONIEDZIAŁEK  Łk 21:1-4 
 

    27 WTOREK   Łk 21:5-11 
 

    28 ŚRODA    Łk 21:12-19 
 

    29 CZWARTEK   Łk 21:20-28 
 

    30 PIĄTEK    Mt 4:18-22 
 

     1 SOBOTA   Łk 21:34-46 
 
 



 
 
 
 

Due to the deadlines of our Publishing 
Company for bulletin submission during the 
Thanksgiving holiday, collection information 
will be printed in next week's bulletin. 
 

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. 

 
 

 

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. 
 

 
 

 

 
CHRIST THE KING 

Solemnity of Christ the King was established in 1925, in 
the aftermath of the Great War and the rise of 
nationalism, which served to divide people and often 
cultures.  Since nations put their own self-interest above 
all, conflict naturally arose.  Today, nearly one hundred 
years later, the powers of the world are no closer to a 
just and lasting peace than they were after any major 
war.  But in Jesus, the King of all Kings, the ruler of a 
kingdom that is not of this world, we have found that just 
and lasting peace.  In Revelation we hear that Jesus 
Christ "has made us into a kingdom" (Revelation 1:6).  
The kingdom, as Jesus testifies to Pilate, is not of this 
world, in the sense of belonging to this world.  But it is in 
this world, for we are the kingdom of God.  It is, 
therefore, our responsibility, our mission, to build up that 
kingdom.  We are entrusted to this mission by our 
common priesthood, this identity we received in baptism 
when we put on Christ.  We may be citizens of our 
country, but we belong to the body of Christ.  Jesus does 
not answer Pilate's questions directly because he 
realizes a simple answer would be misleading.  Both 
Pilate and the Jewish authorities hold assumptions that 
do not apply to his kingship.  He is not the kind of 
Messiah the Jewish people were expecting, nor is he the 
kind of revolutionary who aimed to take political power 
by force.  Jesus is beyond both, with a greater mission 
and a greater kingdom than either was expecting. 

 

 
 

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, 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.  There are 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! 

 

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 Council #7244 is selling 
Christmas Car Magnets for $5.00 each after all the 
Masses.  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. 

 

EXTRAORDINARY  

MINISTER SCHEDULE DEC. 2018 
December  1 5:00 pm Jim Livecchi 
    Frank Novatkowski 
 
 

December  2 9:30 am Pamela Adamczyk 
    Walter Czajkowski 
 

December  8 5:00 pm Teddi Hines 
    Liz Radzki 
 
 

December  9 9:30 am Claire Kovacs 
    King Kovacs 
 

December 15 5:00 pm Frank Novatkowski 
    Frank Sobon 
 

 

December 16 9:30 am Dorothy Bezek 
    Catherine Reeves 
 

December 22 5:00 pm Jim Livecchi 
    Liz Radzki 
 
 

December 23 9:30 am Pamela Adamczyk 
    Catherine Reeves 
 

December 24 5:00 pm Pamela Richards 
    Dorothy Zadworny 
 
 

December 25 9:30 am Pamela Adamczyk 
    Walter Czajkowski 
 

December 29 5:00 pm Christine Muszynski 
    William Muszynski 
 
 

December 30 9:30 am Pamela Adamczyk 
    Walter Czajkowski 
 

December 31 5:00 pm Lorraine Brozena 
    Anita Toth 
 
 

January      1 9:30 am Dorothy Bezek 
    Catherine Reeves 
 
 

LECTOR SCHEDULE DEC. 2018 
December  1 5:00 pm Lorraine Brozena 
 

December  2 9:30 am Pamela Adamczyk 
 

December  8 5:00 pm Teddi Hines 
 

December  9 9:30 am Jeff Pinyan 
 

December 15 5:00 pm Pamela Richards 
 

December 16 9:30 am Walter Czajkowski 
 

December 22 5:00 pm Anita Toth 
 

December 23 9:30 am Pamela Adamczyk 
 

December 24 5:00 pm Pamela Richards 
 

December 25 9:30 am Walter Czajkowski 
 

December 29 5:00 pm Lorraine Brozena 
 
 

December 30 9:30 am Jeff Pinyan 
 
 

December 31 5:00 pm Anita Toth 
 
 

January      1 9:30 am Pamela Adamczyk 

 


