
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, June 19th, 2017  
   7:00 a.m. † Dot Rose 
     from friends  
TUESDAY - WTOREK, June 20th 
   7:00 p.m. † Danuta Hermanowska 
     od córki z rodziną 
WEDNESDAY - ŚRODA, June 21st, St. Aloysius Gonzaga 
   7:00 a.m. † Deceased Mem. of the Bogus family 
     from Helen Hutchins 
THURSDAY - CZWARTEK, June 22nd 
   7:00 a.m. † Ted & Mary Romejko 
     from family 
FRIDAY - PIĄTEK, June 23rd, Most Sacred Heart of Jesus 

   7:00 a.m.    Health & Blessings for Fr. Jacek 
      on his 13th anniv. of Installation 
      as Pastor to St. Hedwig 
SATURDAY - SOBOTA, June 24th, 
     Nativity of St. John the Baptist 

   7:00 a.m. † John & Mary Stefanics 
      from family 
 
 

   5:00 p.m. † Helen Zefutie 
      from Lorraine 
   † Edward, Janina & Jerzy Radzki 
      from Mary & Liz 
   † Stanley Misiolek, Jr. 
      from sister Lillian & family 
   † William & Mary Muszynski 
      from Bill & Chris 
   † Janet Hand 
      from M/M Henry Midura 
   † Nicholas Monchak 
      from family 
SUNDAY - NIEDZIELA, June 25th, 2017 
 

   9:30 a.m.     Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 

      Health & Blessings for Fr. Jacek 
      on his 60th birthday 
      from the St. Hedwig Rosary Society 
 
 
 
 

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 
 
 
 

   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Patricia Murdza 
      from sister Carol 

 

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, June 25th, 2017 
    Twelfth Sunday in Ordinary Time 
    XII Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże dla Karoliny 
      od rodziców 
 
 

   † Alexander Dzwonkowski 
      od rodziny 
   † Irena Janusz 
      od męża z dziećmi 
   † Władysław Grzymała 
      od żony z dziećmi 
   † Za zmarłych z rodziny Habajów 
      od rodziny 
   † Leonard Gołaś 
      od siostry 
   † Władysław i Anna Ryba 
      od wnuczki z rodziną 
   † Czesława i Władysław Woszczyna 
      od rodziny 
   † Marianna Wieczorek 
      od córki Celiny z rodziną 
   † Józefa i Wacław Kalinowski 
      od córki z rodziną 
   † Marek, Ireneusz i Piotr Kalinowski 
      od siostry z rodziną 
   † Stanisław i Julian Obrębski 
      od rodziny Wróbel 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Jacka i Agnieszki 
      z okazji rocz. ślubu 
      od wujka 
 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże 
      dla Bogdana Karwowskiego 
      od rodziny 
 

   † Leokadia i Stefan Truszkowski 
      od córki z rodziną 
   † Janusz Toryfter 
      od żony 
   † Eufenia Korwek (3 rocz.) 
      od rodziny 
   † Jan Kuna 
      from Krystyny Sienkowskiej 
   † Stanisław Kwiatkowski 
      od żony z rodziną 
   † Jan Dypka 
      od rodziny 
   † Jacek Kowalik 
      od Kolegów z pracy 
   † Stanisław Volochik 
      od córki z rodziną 

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. 



UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA - J 6,51-58: Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, 

który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 
świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich 
Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili 
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i 
ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 
przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
 
 

Aby nie popaść w rutynę, w obojętność wobec cudu i łaski Eucharystii, ciągle musimy rozpoznawać, że w niej uobecnia 
się nasz Pan, który przez swoją Ofiarę wyprowadził nas z niewoli. Dziś wpatrujemy się w tajemnicę, która bezpośrednio 
nas dotyczy. Bóg, którego naturą jest miłość, czyli dawanie siebie, przez Komunię świętą chce nas uzdalniać do tego 
samego. Przyjmując Jezusa, wchodzimy we wspólnotę z Nim, ale i ze wszystkimi, którzy Go przyjmują – zaczynamy na 
nich patrzeć tak jak On. 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza uroczystość jest ściśle związana z tym, co działo się w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pan Jezus 

ustanowił wówczas sakrament Eucharystii, dając Apostołom do spożywania swoje Ciało i Krew pod postaciami 
chleba i wina. Ponieważ podczas Triduum Paschalnego skupiamy się na celebracji męki, śmierci i 
zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego też celebrowanie wszelkich innych tajemnic i wydarzeń jest 
przeniesione na późniejszy czas w ciągu roku. Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon, 
żyjąca w XIII wieku we Francji. Tamtejszy biskup po wyborze na papieża już jako Urban IV wprowadził obchody 
święta Bożego Ciała w Rzymie w 1264 roku, natomiast papież Jan XXII na początku XIV wieku zatwierdził je dla 
całego Kościoła. 
 

2. Przeżyjmy ten dzień w atmosferze dziękczynienia przede wszystkim za ów wielki dar, jakim jest realna obecność 
naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba. Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten 
pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca. 
Pamiętajmy jednak, aby do stołu Pańskiego nie przystępować niegodnie, tj. w stanie grzechu ciężkiego, gdyż w 
ten sposób oddalamy się jeszcze bardziej od naszego Boga. I to, co miało nas prowadzić do życia, może stać się 
przyczyną potępienia. Dlatego został nam dany również sakrament pojednania, który ma przywracać naszą 
jedność z miłującym i miłosiernym Bogiem. Nie zapomnijmy zatem o tych sakramentach i ich szafarzach, czyli 
kapłanach. Nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było komu jej sprawować. Dzisiaj dziękujmy Panu Bogu także za 
nich, prosząc o łaski potrzebne do godnego sprawowania posługi, do której zostali wezwani. 
 
 

3. Dzisiaj także obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmijmy wszystkich ojców z naszej wspólnoty 
parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny. 
 
 

4. We wtorek, 20 czerwca, przypada ustanowiony przez ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. 
Przypomnijmy: uchodźca to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem, ze względu na rasę, religię, 
narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju 
ojczystym. Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. Ten dzień ma upamiętnić ich odwagę i siłę, ich 
tęsknotę za rodzinną ziemią i za bliskimi. Również w naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich 
cierpieniach. 
 
 

5. W tym tygodniu, w piątek, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jednocześnie 
ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Podczas Eucharystii 
będziemy gorąco prosić, aby Pan Jezus uczynił serca nasze według Serca swego oraz o święte życie dla 
kapłanów w naszej diecezji i w całym Kościele powszechnym. Z racji uroczystości w piątek nie będzie 
obowiązywał post od potraw mięsnych. 
 
 

6. W sobotę, 24 czerwca, przypada kolejna uroczystość – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę 
Jezusowi Chrystusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. 
To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był gotów oddać za nią życie. Ciesząc się narodzinami św. 
Jana Chrzciciela, warto pomyśleć nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z 
wyznawaną przez nas wiarą, z praktykowaną pobożnością. Wpatrując się we wzór św. Jana Chrzciciela, prosząc 
go o siłę, kroczmy przez naszą codzienność w obecności Pana Boga. 
 

W tym tygodniu patronuje nam: 
 
 

21 VI – św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zakonnik, który obok św. Stanisława Kostki jest patronem katolickiej młodzieży. 
 
 

 



 
 

June 10th & 11th, 2017 
 
 

Weekly Collection     $5,001.00 
Maintenance      $2,043.00 
Air Conditioning      $1,422.00 
 

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 

 

 
 
 
 

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 
 
 

† Władysław Łabiński od syna 

 
 

Chapel 
 

† Stanley Sikorski from Kathy 
† Stanisław Sikora from son & family 

 

 

 
CORPUS CHRISTI 

Today’s reading from Deuteronomy, well known to us 
from the testing of Jesus in the wilderness (Mt 4:4; Lk 
4:4), provides a key to the Eucharistic discourse in 
John’s Gospel.  It makes the connection between the 
manna with which God fed the Israelites during their 

sojourn in the wilderness, 
and the word of God.  
Manna, that bread from 
heaven, came to be 
associated with Torah.  By 
devouring “every word that 
came from the mouth of 
the Lord,” the people of 
Israel were nourished as 
they had been by eating 
the manna in the 
wilderness. In today’s 

Gospel Jesus is proclaiming that the life of God’s people 
will now be nourished and sustained by the Word of God 
incarnate, his flesh, which is true food, and his blood, 
which is true drink.  In all three of today’s readings the 
gift of bread from heaven, be it manna or Torah or the 
body and blood of Christ, is a test of those who receive 
it.  This is surely the situation of the Christians in Corinth, 
who apparently must be persuaded that their 
participation in the body and blood of Christ is the source 
of their life and unity as one body. 

 

 

 
Anna Burzawa, Thomas Czajkowski, Pauline Dauphers, 
Dorothy Dominski, Bartoszek Dudek, Zenon 
Dzięgielewski, 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, Stella Sredinski, Joseph P. 
Strycharz, Kelly Ann Strycharz, Czesława Supel, Mitch 
Tacs, Doris Tarquinio, Anna Wozniak, Esther Zamorski, 
 

 
 

Please call the Rectory Office 

to add or delete names from the list. 

 



 
The Feast of Corpus Christi is this Sunday, 

June 18th, 2017.  At the conclusion of the 11:00 am 

Mass, Fr. Jacek will process with the Blessed Sacrament 
to the Altars outside.  The four Altars have been 
prepared by the Polish School, Knights of Columbus, 
Rosary Society and the children of the Religious 
Education. 
 
 
 
 

Please plan to join us for this beautiful celebration as we 
publicly honor and praise our Lord, Jesus, in the Blessed 
Sacrament. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

XIV ANNUAL WALKING PILGRIMAGE 
Once again the parish will have their Annual Walking 
Pilgrimage from St. Hedwig to the American 
Czestochowa in Doylestown, PA on the weekend of 
August 12th & 13th, 2017.  All parishioners are invited to 
participate in this spiritual journey.  For further 
information please call Wioletta Wyszynski 577-5312. 

 

XIV Piesza Pielgrzymka z Trenton do 

Amerykańskiej Częstochowy  odbędzie się w dniach 12-
13 sierpnia 2017. Więcej informacji na stronie 
pielgrzymki www.pielgrzymkaztrenton.com Tel.(609) 577 
5312. 

 
NEW SUMMER SCHEDULE 

 

 
 

 

THE RECTORY OFFICE WILL BE 

CLOSED ON FRIDAYS DURING 

JUNE, JULY AND AUGUST, 

IN ADDITION TO WEDNESDAYS 

 

 
 

 
 
 

 
God our Father, 

 
 

In your wisdom and love you made all things. 
 
 

Bless these men 
 
 

that they may be strengthened as Christian fathers. 
 

 

Let the example of their faith and love shine forth. 
 
 

Grant that we, their sons and daughters, 
 
 

may honor them always 
 
 

with a spirit of profound respect. 
 
 

 
PARISH PICNIC 

 
 

The St. Hedwig Parish Picnic will be held next Sunday 
June 25, 2017 at The Elks Lodge Picnic Pavilion, 110 
Hickory Corner Road, East Windsor, NJ.  Cost of tickets 
is $10.00 per person, children under 10 are free.  Tickets 
are available for sale at all the Masses in the vestibule 
the Sacristy or in the Parish Office during regular office 
hours.  Picnic will run from 1:00 pm to 7:00 pm.  Price 
includes food and entertainment.  All are welcome. 

 
 
 

PARISH PICNIC DIRECTIONS  

TO:  

THE ELKS PICNIC PAVILION 

110 HICKORY CORNER RD. 

EAST WINDSOR, NJ 08520 
 
 

 

From Trenton Area:  Take Rt. 1 to Quakerbridge Road, 
make a left onto Village Road, follow to 130 and make a 
left, go straight to light at Hickory Corner Rd. and make a 
left.  Picnic area is a short drive on right. 

 

http://www.pielgrzymkaztrenton.com/

