MONDAY - PONIEDZIAŁEK, October 1st, 2018

St. Therese of the Child Jesus

† Zofia Domżalska
from family
TUESDAY - WTOREK, October 2nd

SUNDAY - NIEDZIELA, October 7th, 2018

XXVII Sunday in Ordinary Time
XXVII Niedziela Zwykła

7:00 a.m.

8:00 a.m.

Holy Guardian Angels

7:00 p.m.

† Julian Modzelewski
od żony
WEDNESDAY - ŚRODA, October 3rd
7:00 a.m.
† Libert Potocki
od Felicji
THURSDAY - CZWARTEK, October 4th

St. Francis of Assisi

7:00 a.m.

† Józefa Franczak
od córki Małgorzaty Franczak
FRIDAY - PIĄTEK, October 5th
7:00 a.m.
† Stanisław & Anna Radgowski
from Teresa Zaleski & family
SATURDAY - SOBOTA, October 6th
5:00 p.m.

Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Charles Mieszkowski
from daughters
† Joseph Janukowicz
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
† Bertha Weaver
from David & Mary Weaver
† Steffie Smolinski Hartpence
from Mark & Debra Rockwell
† Józefa Franczak
od córki Małgorzaty Franczak

SUNDAY - NIEDZIELA, October 7th, 2018
9:30 a.m.
Living & Deceased Members
of the Rosary Society
† Patricia Grenda
from Joseph & family
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Bernadette Bac
from the Mero family

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

11:00 a.m.

† Adam Barach
od żony z rodziną
† Michał i Rozalia Czerniak
od córki Danuty
† Libert Potocki
od szwagra
† Stefan i Janina Czerniak
od siostry Genowefy z mężem
† Sławomir Dzwonkowski
od Wojtka z rodziną
† Alicja Zabłocka
od Leszka
† Anna i Henryk Zabłocki
od Leszka
† Zofia Wilk
od rodziny
† Ireneusz Wnuk
od Teresy Wnuk z rodziną
† Tadeusz i Józef Sosnowski
od Teresy z rodziną
† Karol Radgowski
od rodziny
† Edward Hajduczka (2 rocz.)
od żony
† Józefa Franczak
od córki Małgorzaty Franczak
O zdrowie i błog. Boże
dla Jadwigii Włodkowskiej
z okazji urodzin od dzieci
O zdrowie i błog. Boże dla Zacharego
od rodziny
O zdrowie i blog. Boże dla
Anastasii i Daniela Maciuszewskich
z okazji 1 rocz. ślubu
od Zosi Modzelewskiej
† Waldemar Chrobak
od żony z córką
† Maria i Stanisław Piwnica
od córki z rodziną
† Tomasz Pukajło
† Ryszard Kowalczuk
od żony Janiny
† Tadeusz Marczak
od rodziny Szyszko
† Katarzyna Ożga
od rodziny Szyszko

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.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - Mk 9, 38-43,45,47-48: Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy
kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus
odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest
przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński
uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym
wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest
dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym
do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".
Dzisiejsze pierwsze czytanie (Mdr 2, 17-20) powtarza słowa szyderstwa i nienawiści, które grzesznicy miotają przeciw Sprawiedliwemu,
knując Jego zgubę: „Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników... Dotknijmy Go
obelgą i katuszą... zasądźmy Go na śmierć haniebną”. Postępowanie Sprawiedliwego jest nieustannym wyrzutem dla złych, którzy
przeciwstawiają się spiskując przeciw Niemu, by Go oczernić i uwolnić się od Niego. Tak było zawsze, od najdawniejszych czasów, aż
do dzisiejszego dnia. Tak postąpiono zwłaszcza z Panem naszym Jezusem Chrystusem, Skazanemu „na śmierć haniebną” ubliżano
tymi samymi słowami, które zostały napisane kilka wieków przedtem: „Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież
powiedział: Jestem Synem Bożym” (Mt 27, 43). Rozumiemy więc, dlaczego w Księdze Mądrości chrześcijaństwo zawsze widziało
zapowiedź męki Pana. Liturgia również odwołuje się do takiego jej znaczenia, umieszczając ją jako tło dla dzisiejszej Ewangelii (Mk
9,30-37), która rozwija przemówienie o Męce (zob. niedziela poprzednia). „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją,
lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie” (w. 31). Pan nie oddziela nigdy zapowiedzi swojej męki od zapowiedzi
zmartwychwstania, które ją wieńczy i rzuca światło na jej znaczenie. Uczniowie natomiast patrzą jedynie na mękę i przerażeni starają
się ją odsunąć. Ewangelista zaznacza, że „bali się Go pytać” (w. 32) o to. Woleli unikać i nie znać tego tematu. Zdumiewające jest
natomiast, jak rozprawiają między sobą, „kto z nich jest największy” (w. 34). Oto mentalność człowieka ziemskiego uciekającego przed
krzyżem, a starającego się zyskać trochę chwały, zapewnić sobie dobre miejsce — nawet ponad innymi. Uczniowie domyślają się, że
takie uczucia nie podobają się Panu, i dlatego ukrywają je przed Nim. On jednak czytając w ich sercach mówi: „Jeśli kto chce być
pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (w. 35), co On sam uczynił w czasie swojej męki: sprowadził się do
roli sługi, niewolnika ludzi i poniósł śmierć za nich jak ostatni ze złoczyńców; lecz zmartwychwstając stanie się pierwszym,
pierworodnym między wielu braćmi nabytymi za cenę swojej krwi. I Jezus chcąc przedstawić wyraźniej swoją naukę, „wziął dziecko,
postawił je przed nimi... objąwszy je ramionami” (w. 36). Pokazał w ten sposób, że Bóg upodobał sobie nie w wielkich, lecz
w maluczkich, ostatnich, którym została zapewniona nie chwała ziemska, lecz królestwo niebieskie (Mt 19, 14); kto chce stać się sługą,
powinien służyć przede wszystkim maluczkim, słabym, ubogim, potrzebującym, w których Pan sam z upodobaniem rozpoznaje siebie.
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz tego, który Mnie posłał”
(Mk 9, 37). Droga pewna, aby spotkać się z Jezusem, a w Nim z Ojcem, jest zawsze drogą pokory i miłosnej służby maluczkim,
pokornym, ubogim, bez wzdragania się, chociaż na tej drodze napotka się krzyż, jak napotkał go Pan. Pokora, duch ofiary i miłość
uwalniają człowieka od zazdrości i ducha sporów, o którym mówi św. Jakub w drugim liście (Jk 3, 16-4, 3), uwalniają go od
namiętności, od których zaczynają się wszystkie wojny i spory, nawet i te podjęte, by wywalczyć sobie pierwsze miejsca. Co więcej,
przymioty te czynią go uczestnikiem „mądrości zstępującej z góry”, która jest „skłonna do zgody, ustępliwa, łagodna, pełna miłosierdzia
i dobrych owoców” (w. 17).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Pan Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Każdy, kto grzeszy i innych
nakłania do grzechu powinien się nawrócić.

2.

Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec.
Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego rozważania tajemnic różańcowych. Nabożeństwo różańcowe w kościele
po Mszy św. o godz. 11:00.

3.

Jutro także rozpoczyna się nowy rok akademicki. Polecamy studentów i wykładowców szkół wyższych opiece Pana Jezusa,
naszego jedynego boskiego Nauczyciela. Modlimy się, aby rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka zawsze towarzyszył
jego rozwój duchowy.

4.

W pierwszy czwartek miesiąca przypada dzień imienin papieża Franciszka. Będziemy modlić się do Jezusa, Najwyższego i
Wiecznego Kapłana, o obfite łaski dla niego.

5.

W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej miłosiernemu Sercu Jezusa za grzechy
całego świata. We wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej odmówmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

6.

Opiece Królowej różańca św. polecamy jubilatów i solenizantów całego tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła.
2 X – święci Aniołowie Stróżowie.
4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy
Kościoła, patron ekologów.
5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego.

XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME
September 22nd & 23rd, 2018
Weekly Collection
Maintenance

$4,266.00
$1,519.00

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

What a vivid image James uses of the hearts of the rich
being fattened for slaughter! Normally one thinks of
animals being fattened for slaughter—animals that will
provide food on our plates. But James is talking about
people who foolishly and greedily hoard their wealth.
Their hearts are not animated by a desire to share with
those in need. In fact, they are impoverishing the very
people who do the work to increase their profit. This
leaves their hearts as bloated as their wallets. Their
wealth will rot away. Their wealth is not eligible for
eternal life. God does not diminish anyone's own gifts
when spreading those gifts among a wider population.
Did Moses's ability to prophesy weaken after dozens of
elders received the same ability? No. Were Jesus'
exorcisms less effective because others were doing the
same thing in his name? Of course not. God's grace is
not a limited resource that can only stretch so far. We
cannot put a limit on the gifts God gives. Moses's wish
that ends the first reading—"Would that the LORD might
bestow his spirit on them all!"—does not go unfulfilled
(Numbers 11:29). The Lord has indeed bestowed the
Holy Spirit on us all. In baptism we all received exactly
what Moses hoped for. We all have the ability to
prophesy—to speak the word of God to those we
encounter. From time to time we need to be reminded of
that gift—and that duty. We are obligated by the
presence of the Holy Spirit within us to preach hope to
the hopeless and conversion to those whose hearts are
in the wrong place.

OCTOBER DEVOTIONS
The October Devotions will be held on Sundays after the
11 am Mass. There will be Exposition of the Blessed
Sacrament, recitation of the Rosary, Litany and
Benediction.

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.

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.

SANCTUARY CANDLE
Church
† Charles Mieszkowski from daughters

EXTRAORDINARY
MINISTER SCHEDULE OCT. 2018
October 6

5:00 pm

Christine Muszynski
William Muszynski

October 7

9:30 am

Pamela Adamczyk
Catherine Reeves

Chapel

October 13

5:00 pm

† Zofia Domżalska from family
† Elizabeth Zygnerski from Mary & Liz

Lorraine Brozena
Liz Radzki

October 14

9:30 am

Dorothy Bezek
Jim Livecchi

October 20

5:00 pm

Jim Livecchi
Anita Toth

October 21

9:30 am

Pamela Adamczyk
Samantha Adamczyk

October 27

5:00 pm

Frank Novatkowski
Frank Sobon

October 28

9:30 am

Walter Czajkowski
Catherine Reeves

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 OCT. 2018

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, or
Rich at 609-890-8275.

BLESSING OF THE ANIMALS
In honor of the Feast Day of St. Francis of Assisi,
October 4th, 2018 the Blessing of the Animals will take
place next Sunday, October 7th at 12:30 pm in the
Church parking lot.
Preach the Gospel always. If necessary, use words.
Saint Francis of Assisi

October 6
October 7

5:00 pm
9:30 am

Teddi Hines
John Bogdan

October 13
October 14

5:00 pm
9:30 am

Lorraine Brozena
Jeffrey Pinyan

October 20
October 21

5:00 pm
9:30 am

Anita Toth
Pamela Adamczyk

October 27
October 28

5:00 pm
9:30 am

Pamela Richards
Walter Czajkowski

KNIGHTS OF COLUMBUS
ST. HEDWIG COUNCIL # 7244
The St. Hedwig Knights of Columbus Council #7244 will
be conducting our annual “ROSE SALE” after all
Masses this weekend September 29th and 30th, 2018.
Your continued generosity will help
support the council’s various
activities in support of Respect for
Life Programs. Please help, if you
can.

