MONDAY - PONIEDZIAŁEK, November 5th, 2018
7:00 a.m.
† All Souls Novena
TUESDAY - WTOREK, November 6th
7:00 p.m.
† All Souls Novena

SUNDAY - NIEDZIELA, November 11th, 2018

XXXII Sunday in Ordinary Time
XXXII Niedziela Zwykła

8:00 a.m.

WEDNESDAY - ŚRODA, November 7th
7:00 a.m.
† All Souls Novena

† Józefa Pilska
od córki i wnuczki
† Marzena Górnowska
od mamy
† Anna i John Gres
od Genowefy z mężem
† Apolonia i Franciszek Wróbel
od syna
† Natalie Anna Kawalec
od Józefy Bielskiej
† Michael Warda
od rodziny

THURSDAY - CZWARTEK, November 8th
7:00 a.m.
† All Souls Novena
FRIDAY - PIĄTEK, November 9th

Dedication of the Lateran Basilica

7:00 a.m.

† All Souls Novena

SATURDAY - SOBOTA, November 10th

St. Leo the Great

5:00 p.m.

† Bertha Weaver
from David & Mary Weaver
† Nancy Kaminski
from Chris & Bill Muszynski
† Julia & Antoni Soja
od wnuków
† Czesława & Kazimierz Tomaka
od córki Barbary Małoid
† Józefa Franczak
od córki Małgorzaty Franczak
† All Souls Novena

SUNDAY - NIEDZIELA, November 11th, 2018
9:30 a.m.
Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Patricia Grenda
from Joseph & family
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Rev. John M. Skwara
from sister Ginny
† Audrey Louise and
Gracie Marie Linkowsky
from grandparents
King & Claire Kovacs
† Józefa Franczak
od córki Małgorzaty Franczak
† Wacław Chmara
from John & Julianne Bogdan

O zdrowie i błog. Boże dla Zacharego
od rodziny

11:00

a.m.

O zdrowie i błog. Boże
dla Joanny Jakowiak
od przyjaciół
† Józef, Marianna i Ignacy Zambrzycki
od rodziny
† Maria i Stanisław Piwnica
od córki z rodziną
† Tomasz Pukajło
† Za zmarłych z rodziny Mastalesz
from Laura Dearden
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Celina i Henryk Duda
od rodziny Duda
† Zofia Plaga
od rodziny Duda
† Leon Szyszko
od rodziny
† Katarzyna i Jan Skrzek
od rodziny Szyszko
† Jan Stefanowicz
od Gosi
† Natalie Anna Kawalec
od chrzestnej Joanny
† Wiktoria Kochniarczyk
od Elżbiety Woźniczka z rodziną

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.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - Mk 12,28b-34: Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał
Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz,
Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i
całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania
większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie
ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego
daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:
„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.
Liturgia dzisiejsza wykazuje ciągłość między Starym a Nowym Testamentem a zarazem nowość tego ostatniego.
W Księdze Powtórzonego Prawa (6, 2-6) czytamy pierwsze sformułowanie przykazania miłości: „Słuchaj, Izraelu: Pan jest
naszym Bogiem — Pan jedyny. Będziesz miłował twojego Boga, Pana, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze
wszystkich swych sił” (w. 4-5). Te same słowa powracają w dzisiejszej Ewangelii jako odpowiedź Jezusa dana uczonemu,
pytającemu Go, „które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” (w. 28). Słowa te były dobrze znane Żydom, powtarzali je
bowiem dwa razy w ciągu dnia jako modlitwę ranną i wieczorną. Pierwsze słowo: „Słuchaj” — od którego ta modlitwa
wzięła nazwę — było wezwaniem do rozważania przykazania Pańskiego i do odmierzania nim własnego życia. Istotnie,
modlić się to nie znaczy tylko wzywać Boga i prosić Go o łaski, lecz przede wszystkim słuchać Go: słyszeć Jego słowo,
rozważać je i być mu posłusznym. Jezus również położył nacisk na to pełne i życiowe pojęcie modlitwy: „Nie każdy, który
mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”
(Mt 7, 21). Jezus podejmując dawne przykazanie nadaje mu nowe znaczenie. Przede wszystkim odłącza je od
całokształtu drugorzędnych przepisów i stawia ponad wszelkie przykazania, a następnie łączy z przykazaniem miłości
bliźniego i stwierdza z powagą: „Nie ma innego przykazania większego od tego” (Mk 12, 31). Uczony w Piśmie, który Go
o to zapytał, stwierdza i wnioskuje mądrze, że miłować Boga ze wszystkich sił, bliźniego zaś jak siebie samego, „daleko
więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary” (w. 33). W jego słowach brzmi głos proroków, którzy nieustannie
stwierdzali bezużyteczność kultu, którego nie ożywiałaby miłość. Boga należy czcić modlitwą i ofiarami, lecz one nie są
miłe Bogu, jeśli nie pochodzą z serc miłujących Go szczerze i razem z Nim kochających bliźniego. Bóg jest miłością; całe
stworzenie jest owocem Jego miłości. Człowiek stworzony z miłości, żyje dzięki miłości, która go zachowuje przy istnieniu
i napełnia swoimi darami. Ponieważ miłość jest źródłem jego życia, człowiek nie może nie kochać, miłość jest dla niego
zasadniczym wymaganiem i nierozłącznym obowiązkiem, odpowiednim do jego natury. Przede wszystkim powinien
kochać Miłość, która go stworzyła, Boga Najświętszego; a otrzymawszy od Niego wszystko, logiczne jest, aby Go miłował
nie tylko jakimś westchnieniem, lecz „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.
Ponadto, stworzony na obraz Boga miłującego wszystkie stworzenia, człowiek powinien rozciągnąć swoją miłość na
wszystkich do siebie podobnych. Jezus, istotnie łącząc miłość bliźniego z miłością Boga, uwolnił ją od wszelkiego
zacieśnienia; uczył, że bliźni to nie tylko krewny, przyjaciel, sąsiad, współziomek, lecz także nieprzyjaciel, obcokrajowiec,
nieznajomy, czyli każdy człowiek. Potwierdził to własnymi słowami, lecz jeszcze więcej własnym przykładem, oddając
życie za wszystkich ludzi, umierając za nich, gdy jeszcze byli nieprzyjaciółmi (Rz 5, 8). „Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my
winniśmy się wzajemnie miłować... Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas
doskonała” (1 J 4, 11-12). Słowa św. Jana pogłębiają wniosek uczonego w Piśmie i uzupełniają go. Apostoł zrozumiał
całą doniosłość przykazania miłości i łączność Życiową między miłością ku Bogu a miłością ku bliźniemu — do tego
stopnia, że twierdzi, iż pierwsza jest doskonała tylko wtedy, gdy towarzyszy jej druga. Kto tak żyje przykazaniem miłości,
jest nie tylko „niedaleko od królestwa Bożego” (Mk 12, 34), jak powiedział Jezus do uczonego, lecz odnajduje je w swoim
wnętrzu, ponieważ „kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi jedno. Kto to rozumie i stara się
wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od
wszelkich przejawów religijności, które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.
2. Za tydzień, w niedzielę, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po
123 latach niewoli pod zaborami. Obchodzimy Dzień Niepodległości.
3. Jeszcze do czwartku włącznie można ofiarować odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem
nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych.
4. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby na co dzień doświadczali Bożej miłości.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
9 XI – Najświętszy Zbawiciel oraz św. Jan Chrzciciel i św. Jan Ewangelista w rocznicę poświęcenia bazyliki laterańskiej,
której patronują.
10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież, obrońca wiary i obrońca Rzymu przed najazdami barbarzyńców.

XXXI SUNDAY IN ORDINARY TIME
October 27th & 28th, 2018
Weekly Collection
Maintenance

$4,756.00
$1,643.00

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

The faithful scribe only asks Jesus, "Which is the first of
all the commandments?" (Mark 12:28). He gets more
than he bargained for, as Jesus gives him two. Seen
from God's perspective, the pairing makes perfect
sense. The human race was created in the image and
likeness of God. Indeed, the human race was created
from the love of God. So from the divine perspective,
everyone is worthy of love. Everyone was made in
God's image. Everyone was made from God's love.
Viewing it from this perspective, we realize how the
second commandment flows logically from the first. We
also know that God is in every one of us. If we are to
look keenly, the face of Jesus is visible in everyone's
face. The Holy Spirit dwells within us. Thus, loving your
neighbor is loving God. And we know from the parable
of the Good Samaritan what God is asking of us when
we are told to love our neighbor. The scribe immediately
understood
why Jesus included the second
commandment with the first. He recalls the words of
Hosea, "For it is love that I desire, not sacrifice" (Hosea
6:6) when restating Jesus' words. This is why Jesus
tells him, "You are not far from the kingdom of God"
(Mark 12:34). But now comes the important part: he
needs to put this knowledge into practice. The scribe
had the desire to do the will of God, understood the
reasoning behind the answer, and expressed the
expectation of putting it into action. Unfortunately, we
never find out what this anonymous scribe goes on to
do. One hopes that he lived the rest of his life according
to what he has learned.

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.

SANCTUARY CANDLE
Church
† Bogusław Szulewski od kuzyna

Chapel
† Bernadette Bac from Zofia & George Guzikowski
& family

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.

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.

MASS INTENTIONS FOR 2019
The Mass intention book for 2019 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.

Last Name:___________________________________
First Name(s):_________________________________
Address:_____________________________________
City:_________________________________________
Zip Code:_____________________________________
Contact Phone Number:_________________________

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.

Cell #:_______________________________________

BAPTISMS

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 #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.

The following children were baptized
in our Church:
Leo Novik, son of Yauheni Novik & Yuliya Malyshka;
Kylie Olivia Jelonek, daughter of Tomasz Jelonek &
Beata Jarosz; Naomi Ann Albert, daughter of
Frederic Stephone Albert & Susan Straszewski;
Michael Stanley Straszewski, son of Mark
Straszewski & Monica Figlarz; Victoria Frybort,
daughter of Jan Frybort & Katarzyna Dobrzyn; Emma
Maria Stolyarchuk, daughter of Roman Stolyarchuk
& Ewa Dziublinska; Kacper Jan Bienk, son of Paweł
Bienk & Małgorzata Blaszczyk; Justin Thomas
Villari, son of Justin Day Villari & Ashley Littwin;
Thomas Sar, son of Kamil Sar & Sofiya Kozak;
Robert Christopher Pluta, son of Robert Pluta &
Magdalena Bochenek; Dahlia Weronika Zdunek,
daughter of Lukasz Zdunek & Angelika Dybka.
Congratulations to the parents
and godparents.

