MONDAY - PONIEDZIAŁEK, November 6th, 2017
7:00 a.m.
† All Souls Novena

SUNDAY - NIEDZIELA, November 12th, 2017

XXXII Sunday in Ordinary Time
XXXII Niedziela Zwykła

8:00 a.m.

TUESDAY - WTOREK, November 7th
7:00 p.m.
† All Souls Novena
WEDNESDAY - ŚRODA, November 8th
7:00 a.m.
† All Souls Novena
THURSDAY - CZWARTEK, November 9th

Dedication of the Lateran Basilica

7:00 a.m.

† Józefa i Szczepan Pilski
od córki z wnuczką
† Mieczysław Samul
od Grażyny
† Andrzej Dzikiewicz
od żony z córką
† Mieczysław Jemielita
od wnuczki z rodziną

† All Souls Novena
9:30 a.m.

FRIDAY - PIĄTEK, November 10th, St. Leo the Great
7:00 a.m.
† All Souls Novena

Health & Blessings for Julia
from grandparents

SATURDAY - SOBOTA, November 11th

St. Martin of Tours

7:00 a.m.

† Grażyna Kudyba
od mamy

5:00 p.m.

† Stanley Sikorski
from Pat, Kathy & Ted
† Nancy Kaminski
from Chris & Bill
† Weronika Cmiel
from Maria Oschmyanec
† Czesława Tomaka
from Barbara Maloid
† Wiesław & Bogdan Kocaj
from brother Adam Kocaj & family
† Marian i Stefania Kmiec
od rodziny

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.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family

† Patricia Grenda
from Joseph & family
† Audrey Louise and
Gracie Marie Linkowsky
from grandparents
King & Claire Kovacs
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Helena Chrusciel
from Joseph Grenda & family
† Jessica Analore
from Dee Wolfe & Ted Maciolek
11:00 a.m.

† Za zmarłych i żyjących Weteranów
od Placówki #81 Trenton, NJ
† Krystyna Zaremba
od córki z rodziną
† Bogdan Karwowski
od rodziny Kasprzyk
† Jan Godlewski
od rodziny Dzięgielewskich
† Grażyna Kudyba
od Betty
† Celina Wiącek
od Betty
† Edmund i Jadwiga Bujlo
od rodziny Dzięgielewskich
† Bertha Szeliga
od Geni Grabowskiej
† Katherine Wolak
od Geni Grabowskiej
† Antoni, Jan i Genowefa Kawalec
od syna Ryszarda z rodziną
† Jan Stefanowicz
od przyjaciół

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - Mt 23,1-12: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie
naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami
palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i
wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na
rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy
wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie
chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym
sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Liturgia słowa zwraca się dzisiaj w szczególny sposób do tych wszystkich z Ludu Bożego, którzy mają odpowiedzialne zadania
wynikające albo z posługi kapłańskiej, albo z innych obowiązków apostolskich. Jest ona równocześnie poważnym wezwaniem i gorącą
zachętą, upomnieniem i zaproszeniem. Pierwsze czytanie, wyjęte z proroka Malachiasza (1,14-2,2.8-10) jest mocnym zarzutem
skierowanym do ówczesnych kapłanów, którzy zbywali kult Boży i pełnili go w sposób niegodny, a zamiast uczyć lud czcić Boga
i zachowywać Jego prawo, przez fałszywe nauczanie prowadzili do zguby. „Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące
polecenie. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to
rzucę na was przekleństwo... Wy zaś zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu” (ww. 2,1-2,8).
Kapłan, katecheta i wychowawca mają obowiązek nauczać, jak należy czcić Boga modlitwą oraz życiem według prawa Bożego. Kto
oddala się od tego zadania i przekazuje nie słowo Boże i naukę Kościoła, lecz słowo i idee własne, staje się kamieniem obrazy i okazją
zguby dla wielu, którzy zostają oszukani tym więcej, im większy jest autorytet ich nauczycieli. Jezus również — jak czytamy
w dzisiejszej Ewangelii - ubolewał nad postępowaniem uczonych w Piśmie i faryzeuszów, którzy zajmowali „katedrę Mojżesza” czyniąc
się nauczycielami, podczas gdy ich nauczanie i postępowanie było wyraźnie sprzeczne z prawem Bożym. Jezus oskarża ich przede
wszystkim o obłudę i pychę. Oni „mówią, a nie czynią” (w. 3), żądając od ludu zachowywania mnóstwa przepisów, jakich Bóg nie
nakazał, lecz sami „palcem ruszyć ich nie chcą” (w. 4). Pełnią dobre uczynki w tym celu, „żeby się ludziom pokazać” (w. 5), przepełnieni
pychą szukają pierwszych miejsc, lubią, żeby ich pozdrawiano i „żeby ludzie nazywali ich «rabbi»„ (w. 7). Jezus takiemu postępowaniu
przeciwstawia prostotę i pokorę, które pragnie widzieć w swoich uczniach, a więc w każdym apostole. Zamiast podawać się za
nauczycieli, powinni ukrywać swój autorytet za postępowaniem skromnym, braterskim i serdecznym, które autorytet ten uczyni jeszcze
bardziej mocnym. Zawsze zresztą trzeba pamiętać, że jeden jest tylko nauczyciel, „jeden jest tylko Mistrz, Chrystus” (w. 10). Z tymi
zaletami łączą się szczera miłość, wielkoduszne oddanie i osobista bezinteresowność, o których mówi drugie czytanie (1 Tes 2,7-9.13).
„Stanęliśmy pośród was pełni skromności — pisze św. Paweł do Tesaloniczan — jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi.
Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem drogimi staliście
się dla nas” (ww. 7-8). Apostoł, zwykle pełen energii i przedsiębiorczości, staje się czuły jak matka względem tych, których przez swoje
trudy apostolskie rodzi Chrystusowi. Uważa ich za swoje dzieci do tego stopnia, że pragnie oddać za nich również życie. Nie są to tylko
proste słowa, ponieważ on nie cofa się nawet w obliczu najniebezpieczniejszego ryzyka, byleby tylko pozyskać ludzi dla Chrystusa,
a ponadto głosił im Ewangelię w „pracy i trudzie... pracując dniem i nocą, aby nikomu nie być ciężarem” (w. 9), Swoją wielkoduszność
posunął aż do wyrzeczenia się nawet tego, co należało mu się z prawa. Starał się jedynie dawać, a nic zgoła nie otrzymywać,
przekonany, że bezinteresowność osobista przyczyni się. skuteczniej do jego przepowiadania; istotnie zostało ono przyjęte „nie jako
słowo ludzkie, ale — jak jest naprawdę — jako słowo Boga” (w. 13). Bezinteresowne głoszenie Ewangelii jest nadzwyczaj wymownym
świadectwem prawdziwości własnej wiary
.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu
Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni
życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” –
communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum
zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem
jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze
stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą
sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który
gładzi grzechy świata.
2.

Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie
modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii
św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet
lekkiego.

3.

W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy
cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni
w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się
przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika
Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński
napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

4.

W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania
niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj
musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie
pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. W naszym kościele specjalną Mszę Świętą
w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali wraz z weteranami w niedzielę o godz. 11:00.

5.

Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

XXXI SUNDAY IN ORDINARY TIME
October 28th & 29th, 2017
Weekly Collection
Maintenance

$4,626.00
$1,851.00

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

What an indictment of Israel's priests Malachi presents,
condemning both their personal lifestyle and their failure
to care for God's people! Bad enough that they "turned
aside from the way, and . . . made void the covenant"
(2:8). The ripple effect on the community's spiritual life
is worse: You "have caused many to falter by your
instruction" (2:8). Our every action has an effect,
positive or negative, on the whole community: "Have we
not all the one father? Has not the one God created
us?" (2:10). Thus, for Malachi, the priests' failures are
not only personal violations of "the covenant of our
fathers," though they are certainly that, but a very real
"break(ing) faith with one another" (2:10).

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!!

Question of the Week
When I think about the ministry I undertake in my
community of faith, how can I ensure that it always
reflects the word of God and not my own agenda?

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

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.

W tym tygodniu patronują nam:
10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor
Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu
papieża.
11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po
przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie
został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w
Kościele Zachodnim.

SANCTUARY CANDLE
Church

† Halina & Walter Glażewski from friends

Chapel
† Feliks & Franciszka Grzywna from family

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.

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE NOV. 2017
November 4

5:00 pm

Brian McCord
William Muszynski

November 5

9:30 am

Raymond Primka
Dorothy Zadworny

November 11

5:00 pm

Frank Novatkowski
Frank Sobon

November 12

9:30 am

Tara Churilla
Thomas Churilla

November 18

5:00 pm

Lorraine Brozena
Anita Toth

November 19

9:30 am

William Muszynski
Raymond Primka

November 25

5:00 pm

Brian McCord
Liz Radzki

November 26

9:30 am

Samantha Adamczyk
Michael Adamczyk

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

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.

LECTOR SCHEDULE NOV. 2017
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.

November 4

5:00 pm

Brian McCord

November 5

9:30 am

Kathy Weasner

November 11

5:00 pm

Teddi Hines

November 12

9:30 am

Lorraine Brozena

November 18

5:00 pm

Anita Toth

November 19

9:30 am

Jeff Pinyan

November 25

5:00 pm

Pamela Richards

November 26

9:30 am

John Bogdan

