
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, May 22nd, 2017  
   7:00 a.m. † Rev. Msgr. Martin J. Lipinski 
     (7th Pastor, 1935-1969) 
TUESDAY - WTOREK, May 23rd 
   7:00 p.m. † Maria i Karol Wieczorek 
     od syna i synowej 
WEDNESDAY - ŚRODA, May 24th 
   7:00 a.m. † Charlotte B. Dura 
     from Evelyn & family 
THURSDAY - CZWARTEK, May 25th 
    Ascension of the Lord 
   7:00 a.m. † Edward Poreda 
     from family 
   7:00 p.m. † Enrique Santiago 
     from Mary & Liz 
FRIDAY - PIĄTEK, May 26th

 

   7:00 a.m. † Sophie, Andrew & Patricia Grenda 
      from Joseph & family 
SATURDAY - SOBOTA, May 27th 
   7:00 a.m. † Janina & Edward Zaleski 
      from son & family 
 
 
 

   5:00 p.m. † Ted Tykarsky 
      from Rosalie Blicharz 
   † Salvatore Balestrieri 
      from the Toth family 
   † Lottie Rak 
      from the Toth family 
   † Helen E. Burt 
      from Pat & John Conroy 
   † Teresa & Jerzy Luczak 
      from Irena Michalak 
   † Janet Hand 
      from M/M George Argust 
   † Joyce Foy 
      from husband Joe & sons 

 

 
 
 
 

 

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. 

 
SUNDAY - NIEDZIELA, May 28th, 2017 
    Seventh Sunday of Eastser 
    VII Niedziela Wielkanocy 
 

   8:00 a.m. † Wiesław Janusz 
      od braci z rodzinami 
   † Irena Janusz 
      od męża z dziećmi 
   † Andrzej Wdziękoński 
      od Barbary 
   † Zofia Milik 
      od syna z rodziną 
   † Maria Łoszewska 
      od wnuczki Barbary 
   † Stanisław Radgowski 
      od syna Arka z rodziną 
 

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

 

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 

 

      Health & Blessings 
      for Henry Zawodniak 
      from Ray & Ruth Primka 
 
 

 

   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Agnieszka Bak 
      from Bernadette & David Seaman 
   † Eugene Murdza 
      from sister-in-law Carol 
   † Muriel Parker 
      from family 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże dla Pawła 
      od wujka 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże 
      dla Krystyny Frosztega 
      z okazji 85 urodzin 
      od Alicji i Aleksandra 
 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże dla Madison 
      z okazji chrzsztu św. 
      od rodziców 
 
 
 

   † Eufemia Korwek 
      od corki 
   † Za zmarłych z rodziny Saniewskich 
      od rodziny Grzesiak 
   † Krystyna Zaremba 
      od Marzeny z rodziną 
   † Janina i Michał Trzpis 
      od córki 
   † Zofia i Antoni Strugała 
      od wnuczki 
   † Stanisław Kwiatkowski 
      od żony z rodziną 
   † Za zmarłych z rodziny Tupaj 
      od rodziny Tupaj 



 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - J 14,15-21: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie 

miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami 
był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 
ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie 
będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem 
w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. 
 
 

„Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, boś uwierzyła” (Łk 1, 45) „Pan, twój Bóg... uniesie się weselem nad tobą, odnowi 
swą miłość” (So 3, 17). Najwyższy podoba sobie w Maryi, która przez swoją wiarę i pokorę „poczęła w sercu i w ciele” 
Słowo wiekuiste i z przejęciem niesie je po drogach Judei. W Dziewicy Bóg odnawia swoje. przymierze z ludzkością 
i chociaż ukryte w łonie matczynym, objawia swoją obecność. „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej łonie” (Łk 1, 41). Dzięki temu radosnemu odruchowi Elżbieta, oświecona przez Ducha Świętego, 
rozpoznaje w młodej krewnej matkę Zbawiciela i woła w hymnie pochwalnym: „Błogosławiona jesteś między niewiastami 
i błogosławiony jest owoc Twojego łona! A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?... Błogosławiona 
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wobec tych licznych pochwał, Maryja nie 
protestuje; wie, że nie odnoszą się do niej, lecz tylko do Boga, i do Niego bezpośrednio je kieruje. „Ty Elżbieto, 
wychwalasz matkę Pana – mówi Dziewica – lecz «dusza moja uwielbia Pana». Ty twierdzisz, że na dźwięk mojego głosu 
syn twój uniósł się radością w twoim łonie, lecz «duch mój raduje się w Bogu, moim Zbawicielu... Ty nazywasz 
błogosławioną tę, która uwierzyła, lecz powodem mojej wiary i mojej szczęśliwości jest wejrzenie, jakie łaskawy Bóg 
zwrócił na mnie. Dlatego ^wszystkie pokolenia błogosławić mnie będą, bo Bóg wejrzał na uniżenie służebnicy swojej»” 
(św. Bernard). Magnificat jest odpowiedzią Maryi na pochwały Elżbiety, odpowiedzią, która skierowuje do Boga całą 
otrzymaną chwałę. Maryja znika w swoim hymnie; Bóg sam jest wywyższony i uwielbiony, Ona zaś trwa w swojej 
pokornej postawie służebnicy. Jak w hymnie, tak też i w życiu: podczas trzech miesięcy pobytu u krewnych i w czasie 
całego życia, Maryja jest zawsze i tylko „służebnicą” pełniącą swoją posługę w pokorze i w ukryciu. Służy sprawie Syna 
i znika w cieniu. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę 
Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. 
Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to 
wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – 
miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. 
Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi. 
 
 

2. Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje 
głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy 
podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. 
 
 

3. We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. 
Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką 
Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim 
nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki. 
 
 

4. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia modlimy się za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list 
apostolski, w którym postanowił, że dzień 24 maja będzie poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym 
kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa 
wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy 
dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli 
cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła. 
 

W tym tygodniu patronuje nam: 
 

26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, znany z niezwykłej dobroci doradca papieży, założyciel Bractwa Trójcy 
Świętej, kapłańskiej kongregacji księży filipinów, a co ważne dla nas, Polaków, założyciel Kolegium Polskiego w Rzymie 
(wspomnienie obowiązkowe). 
 
 

 



 
 

May 13th & 14th, 2017 
 
 

Weekly Collection     $5,023.00 
Maintenance      $1,814.00 
 

 
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. 

 

BAPTISM 
If you are planning to have a 
child baptized in future months, 
a Baptism preparation class for 
parents and godparents will be 
held on the second Thursday of 
each month at 7 p.m. in the 
convent. 

 
 

 

 

 

 
SIXTH SUNDAY OF EASTER 

In today’s Gospel Jesus reassures his disciples that he 
will not leave them orphans.  “I will come to you,” he 
says, through the presence of the Paraclete, the other 
Advocate the Father will give them in Jesus’ name.  But 
since the world neither sees nor knows this Advocate, 
the Spirit of truth, then as Peter teaches in the second 
reading, believers in Jesus must “always be ready to 
give an explanation to anyone who asks you for a 
reason for your hope.”  Peter imagines a situation of 
open hostility to the Gospel in which Christians are being 
made to suffer for doing good.  But however hostility to 
the Gospel is couched, it must be met with bold witness 
inspired by the Spirit of truth.  Philip is an example of 
such bold witness in today’s reading from Acts.  Driven 
out of Jerusalem by severe persecution of the church, he 
makes his way to the city of Samaria and proclaims the 
Messiah to the people there.  The Gospel, preached by 
Philip in word and deed, brings great joy to that city, a 
joy that is confirmed by the presence of the Paraclete. 

 

 
 

Anna Burzawa, 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, 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, Kathy 
Sweeney, Mitch Tacs, Doris Tarquinio, Anna Wozniak, 
Esther Zamorski,. 
 
 

Please call the Rectory Office 

to add or delete names from the list. 

 
FATHER’S DAY 

The day to honor, respect and show our love to our 
fathers will soon be upon us.  One way to honor them is 
by including them in the Masses for Father’s Day.  
Envelopes are available at the entrances of the church.  
Please fill in the name of the father you wish to be 
remembered and return them before Father’s Day, 
Sunday, June 18th, 2017. 

 



 
MAY DEVOTIONS 

In honor of Mary, the Mother of 
God, there will be special 
devotions following the 11 am 
Mass during the month of May. 
Everyone is cordially invited to 
attend. 
 

 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE - Maj to miesiąc 

szczególnej modlitwy razem z Maryją.  Nabożeństwo 
Majowe będzie w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 
11:00.  Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, 
aby wypraszać u Jej Syna - poprzez ręce naszej Matki - 
potrzebne łaski na każdy dzień naszego 
pielgrzymowania ku wieczności! 

 
ROSARY SOCIETY 

You are cordially invited to join the Rosary Society  
of Saint Hedwig’s Church 

 
 
 

HELP YOUR LOVE FOR THE 
BLESSED VIRGIN MARY TO 

GROW 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

        
 

 

 

 
 

I WOULD LIKE TO BECOME A MEMBER 
 
 
 
 

NAME        

 
 
ADDRESS       

 
 
PHONE   DATE    
 
 

 
 
 
 

 

 

Please return application either in collection 
basket, Rectory Office or at the next meeting of the 
Rosary Society. 
 

 
 

 

 
ASCENSION OF THE LORD 

On the feast of the Ascension we remember how Jesus 
was “taken up, after giving instructions through the Holy 
Spirit to the apostles who he had chosen.”  Although the 

event of the ascension is only 
depicted in Luke-Acts, each Gospel 
in its own way describes the 
exaltation of the risen Jesus and 
what it meant for his disciples.  
Today’s Gospel is Matthew’s 
account.  Matthew’s Gospel 
concludes with what is often called 
the Great Commission.  Appearing 

to the eleven on the mountain, the usual site of divine 
revelation in the Bible, Jesus reveals his new status and 
universal authority as risen Lord.  “All power in heaven 
and on earth has been given to me,” he declares.  He 
will exercise this power on earth by sharing it with his 
disciples.  So he authorizes them to make disciples of all 
nations.  This is the vision of Ephesians too when it says 
that the power God put to work in Christ, raising him 
from the dead and seating him at his right hand, “far 
above every principality, authority, power and dominion,” 
is now at work in the Church which is his body. 

 
ASCENSION THURSDAY 

 

 

This Thursday, May 25, 2017 is the Feast of 

the Ascension and a holy day of obligation.   
 

 
 

 

The Mass schedule is as follows: 
 

 

 

Thursday, 7:00 am (English in Chapel) 
 

 

 

Thursday, 7:00 pm (Polish in Church) 

 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Ted Tykarsky, Jr. from Sally Zajac 
 
 

 
Chapel 

 

 

† Enrique Santiago from Mary & Liz 
 
 
 

 


