MONDAY - PONIEDZIAŁEK, November 27th, 2017
7:00 a.m.
† Special Intention
TUESDAY - WTOREK, November 28th
7:00 p.m.
† Wojciech i Bronisław Stępień
od Czesi z rodziną
WEDNESDAY - ŚRODA, November 29th
7:00 a.m.
† Leokadia Godlewska
od syna z rodziną
THURSDAY - CZWARTEK, November 30th, St Andrew
7:00 a.m.
† Msgr. Henry Bogdan
from parishioners
FRIDAY - PIĄTEK, December 1st
7:00 a.m.
† Anna Pietras
from sister Ginny
SATURDAY - SOBOTA, December 2nd
7:00 a.m.
† Julian Modzelewski
od żony
5:00 p.m.

† Bernice Wospil
from Sally Zajac
† Weronika Cmiel
from Maria Oschmyanec
† Czesława Tomaka
from the Kuczykowski family
† Kathleen Ritz
from friends
† Veronica Notta
from John & Julianne Bogdan

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, December 3rd, 2017
I Sunday of Advent
I Niedziela Adwentu

8:00 a.m.

O zdrowie i błog. Boże
dla Marii Skomra z okazji 85 urodzin
od dzieci z rodzinami
† Roger Vansant
from Jr. Lonska
† Emil i Stanisława Kasprzyk
od córki Haliny
† Marcin Bąkowski (12 rocz.)
od siostry Kasi
† Bogdan Karwowski
from Dana Kocaj

9:30 a.m.

Living & Deceased Members
of the Rosary Society
Health & Blessings for Julia
from grandparents
† Aleksander Wierzbicki
from daughter
† Rose Swiderski
from Camille & Roman Sikora
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Robert Collins
from wife & family

11:00 a.m.

O zdrowie i błog. Boże
dla Barbary Sokołowskiej
z okazji urodzin
od dzieci
O zdrowie i błog. Boże
dla Adama Żobel z okazji urodzin
od żony
† Bogdan Karwowski
od rodziny Wolinskich
† Maria Słuja
od chrześnicy
† Marianna Grzywacz
od Iwony
† Halina Witaszek
od rodziny
† Zofia i Piotr Podleśny
od rodziny

SANCTUARY CANDLE
MODLITWA W INTENCJI ŻOŁNIERZY

Church

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.

† Veronica Notta from John & Julianne Bogdan

Chapel
† Walter & Halina Glażewski from friends

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA - Mt 25,31-46: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody,
a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej
lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w
posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście
Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym
i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i
przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie:
"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i
jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas
zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo
w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego.
Prorok Ezechiel ukazuje Boga jako dobrego Pasterza, zatroskanego o swoje owce. Na każdej mu zależy. Szczególną
uwagę zwraca Pasterz na owce zagubione i poranione, by je ochronić i wyleczyć. Taki ma być każdy król. Boże
pasterzowanie podkreśla Psalm 23 – „Pan jest moim pasterzem”. W drugim czytaniu święty Paweł uwypukla prawdę, że
Chrystus jest Królem wszelkiego stworzenia. On jest Panem czasu i wieczności. Jezus – Zmartwychwstały Król prowadzi
ludzi do swojego królestwa – Nieba. On też jest Sędzią. Każdego będzie sądził nie ludzkim prawem, lecz na podstawie
przykazania miłości. Podkreśli to dzisiejsza Ewangelia. Jezus Chrystus jest Królem, który przyciąga do siebie wszystkich,
aby ich zbawić.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed
adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925
roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę
uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało
swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam
rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek
sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i
miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności królestwa, w
którym Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich.
2. W najbliższy czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym
przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie
oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie
litery „X”.
3. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni.

Czytana Ewangelia w tygodniu: listopad-grudzień ‘17
27

PONIEDZIAŁEK

Łk 21:1-4

28

WTOREK

Łk 21:5-11

29

ŚRODA

Łk 21:12-19

30

CZWARTEK

Mt 4:18-22

1

PIĄTEK

Łk 21:29-33

2

SOBOTA

Łk 21:34-36

CHRIST THE KING
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

At his Passion, Jesus was judged by the religious
establishment for blasphemy and by the secular
authorities for sedition. Today, Jesus teaches what the
real judgment will be about—simple, straightforward
observations about practical charity: feeding the hungry,
giving drink to the thirsty, welcoming the stranger,
clothing the naked, caring for the sick, and visiting the
imprisoned. In fact, at this judgment there isn't even a
"sentencing." The King will simply assign us then the
place we've already chosen by our decision to perform
or to neglect such charity. The only surprise is that care
extended or refused to "these least brothers (and
sisters) of mine" turns out to have been care extended or
refused to the King himself (Matthew 25:40). Note too
how our present attitude will impact our eternal
beatitude. In Jesus' story, the unjust imply that they
would have helped, if only they had known who that
needy person really was! The just, however, did good
for goodness' sake alone, serving others from the heart,
instinctively, spontaneously, like Jesus, with no selfserving ulterior motive, no thought of any reward. But
thankfully, even on Judgment Day, there will be more
than reward and punishment. Ezekiel proclaims that the
King who comes to judge is still our Good Shepherd—to
the very end, intent on "rescuing the scattered, seeking
out the lost, bringing back the strays, binding up the
injured, healing the sick" (cf. 34:12,16). Today's story of
the Last Judgment, then, is less a frightening vision of
the future and more a practical program for the present.

Question of the Week
Having myself been found by divine mercy, what will I do
during Advent to seek those in need? Are they already
right here in front of me?

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.

Anna Burzawa, Pauline Dauphers, Dorothy Dominski,
Bartoszek Dudek, Zenon Dzięgielewski, Theresa Eaton,
Charles & Eileen Fair, Helen Hutchins, Fr. Fred
Jackiewicz, Robert Kalinowski, Alice S. Laird, Sue
Lynch, Anthony Marion, John Matas, Adam Matusz,
Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes Poli, Jurek
Probola, Stanley Rette, Zofia Rynkowska, Lucy
Siemientkowski, Anthony 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, Anna Wozniak, Esther Zamorski.

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

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE DEC. 2017
December 2

5:00 pm

Pamela Richards
Anita Toth

December 3

9:30 am

Tara Churilla
Thomas Churilla

December 9

5:00 pm

Loraine Brozena
Liz Radzki

December 10

9:30 am

King Kovacs
Brian McCord

December 16

5:00 pm

Frank Novatkowski
Frank Sobon

December 17

9:30 am

Christine Muszynski
William Muszynski

December 23

5:00 pm

Pamela Richards
Dorothy Zadworny

December 24

9:30 am

Pamela Adamczyk
Brian McCord

December 24 5:00 pm
(Christmas Eve)

Brian McCord
Anita Toth

December 24

Lorraine Brozena
Christine Muszynski
William Muszynski

Midnight

December 25 9:30 am
(Christmas Day)

Pamela Adamczyk
Samantha Adamczyk

December 30

5:00 pm

Lorraine Brozena
Anita Toth

December 31

9:30 am

Pamela Adamczyk
Samantha Adamczyk

January

9:30 am

Lorraine Brozena
Brian McCord

1

LECTOR SCHEDULE DEC. 2017
December 2
December 3

5:00 pm
9:30 am

Pamela Richards
Jeff Pinyan

December 9

5:00 pm

Lorraine Brozena

December 10

9:30 am

John Bogdan

December 16
December 17

5:00 pm
9:30 am

Teddi Hines
Kathy Weasner

December 23

5:00 pm

Pamela Richards

December 24

9:30 am

Jeff Pinyan

December 24

5:00 pm

Brian McCord

December 24

Midnight

Lorraine Brozena

December 25

9:30 am

John Bogdan

December 30
December 31

5:00 pm
9:30 am

Anita Toth
Kathy Weasner

January

9:30 am

Lorraine Brozena

1

ST HEDWIG’S ANNUAL
CHRISTMAS GIVING TREE
Once again we are 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 17th, 2017. 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 17
grudnia. Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w
podzieleniu się życzliwością i sercem z biednymi i
często smutnymi, opuszczonymi dziećmi. Serdeczne
Bóg zapłać!

MASS INTENTIONS FOR 2018
The Mass intention book for 2018 is now open
during regular business hours in the rectory.
There will be only one intention taken for the
weekday Mass on Monday through Friday.
The weekend Masses, which include the
Saturday evening Mass and all the Masses on
Sunday,
will
have
multiple
intentions
available.

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 or Polish and will be available in the Sacristy
after Masses and in the rectory during regular office
hours. Thank you for all your support. Bóg zapłać.

