
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, May 23rd, 2016  
     

   7:00 a.m. † Charlotte Dura 
     from Evelyn & family 
TUESDAY - WTOREK, May 24th 
   7:00 p.m. † Edmund Bielski 
     od Marii Kocaj 
WEDNESDAY - ŚRODA, May 25th 
   7:00 a.m. † Enrique Santiago 
     from Mary & Liz 
THURSDAY - CZWARTEK, May 26th, St. Philip Neri 
   7:00 a.m. † Sophie, Andrew & Patricia Grenda 
     from Joseph & family 
FRIDAY - PIĄTEK, May 27th

 

   7:00 a.m. † Walter & Sophie Glodek 
      from Katherine Wolak 
SATURDAY - SOBOTA, May 28th 

   7:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże dla Pawła 
      od wujka 
 
 
 

   5:00 p.m.    Health & Blessings for Fr. Jacek 
      on his 33rd anniv. of Ordination 
      from the Rosarians 
 
   † David Weaver, Sr. 
      from David & Mary Weaver 
   † John R. Dauphers, Sr. 
      from wife Pauline 
   † Maria Rzepka 
      od rodziny 
   † Claire Talone 
      from Carol & George Fuzes 
   † Kathleen Ritz 
      from friends 

 

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 29th 
  Corpus Christi 
  Uroczystość Najświętszego Ciała I Krwi Chrystusa 
 

   8:00 a.m. † Wiesław Janusz 
      od braci z rodzinami 
   † Bronisława Sawicka 
      od Stanisława 
   † Irena Janusz 
      od męża z dziećmi 
   † Apolonia Wróbel 
      od syna z rodziną 
   † Stanisław Habaj 
      od siostry 
   † Eugeniusz i Franciszka Habaj 
      od córki 
   † Elżbieta Adamska 
      od Ireny i Edwarda Adamskich 
   † Stanisław i Teresa Słaby 
      od syna z rodziną 
   † Zofia i Franciszek Wądołowski 
      od córki Genowefy 
   † Kazimiera i Stanisław Kołakowski 
      od siostry Genowefy 
 
 

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

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 
 
 

      Health & Blessings for Fr. Jacek 
      on his 33rd anniv. of Ordination 
 
 

 

   † Deceased Veterans of the Parish 
 
 

   † Euguene Murdza 
      from sister-in-law Carol 
   † Helen Ozga 
      from Helen Marie & Arthur 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † David Strong 
      from Sandi Meshanko 
 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże dla Ks. Jacka 
      z okazji 33 rocz. Święceń Kapłańskich 
 
 
 

   † Janina Woźniczka 
      od dzieci 
   † Sławomir Dzwonkowski 
      od rodziny 
   † Józef Pogorzelski 
      od Ireny Kuczykowskiej z rodziną 
   † Emilia Sołtys 
      od Jana Wiącka z rodziną 
   † Jadwiga Paniuk 
      od rodziny 

 

 



UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ - J 16,12-15: Jezus powiedział swoim 

uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i 
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.  
 

Liturgia, zamknąwszy cykl tajemnic życia Chrystusa, wznosi się do kontemplacji Trójcy Przenajświętszej. W  Starym 

Testamencie tajemnica ta jest nieznana; tylko w świetle Objawienia nowotestamentowego można zrozumieć niejasne 

o niej wzmianki. Jedna z bardziej wyraźnych aluzji starotestamentowych zawiera się w pochwale mądrości, przymiotu 

Bożego ukazanego jako Osoba (Prz 8, 22-31; I czyt). „Pan – oświadcza ona – mnie stworzył, przed swymi czynami, od 

dawna... Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał... gdy kreślił fundamenty pod ziemią. Ja byłam 

mistrzynią” (ww. 22. 24. 29-30). A więc osoba współistniejąca z Bogiem od wieków, przez Niego stworzona i mająca za 

zadanie razem z Nim współpracować w dziele stworzenia. Dla chrześcijanina nietrudno dostrzec w tym uosobieniu 

mądrości – przymiotu Bożego, proroczą figurę nie stworzonej Mądrości, Słowo odwieczne, drugą Osobę Trójcy, o której 

Jan ewangelista napisał: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo... Wszystko przez Nie się 

stało” (1, 1. 3). Lecz szczególniej uderzają wyrażenia, w których mądrość mówi, że raduje się ze stworzenia ludzi i że 

pokłada w nich swoje rozkosze. Jakże nie pomyśleć o Mądrości wiecznej, o Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało 

między ludźmi? W drugim czytaniu (Rz 5, 1-5) objawienie Trójcy okazuje się w pełni. Oto trzy Osoby Boskie w odniesieniu 

do człowieka: Bóg Ojciec usprawiedliwia go, dopuszczając do swojej łaski, syn staje się człowiekiem i umiera na krzyżu, 

by wyjednać dla niego ten dar, Duch Święty przychodzi rozlać w jego sercu miłość Trójcy. Aby nawiązać łączność 

z ”Trzema”, człowiek powinien wierzyć w swojego Zbawiciela, w Ojca, który Go posłał, i w Ducha Świętego, który tchnie 

w jego serce miłość do Ojca i Syna. Z tej wiary rodzi się nadzieja, że kiedyś będzie mógł się radować „chwałą 

Boga” (w. 2), w zjednoczeniu bez zasłony z Trójcą Przenajświętszą. Doświadczenia i utrapienia życia nie mogą zniszczyć 

nadziei chrześcijanina; ona nie jest próżna, ponieważ opiera się na miłości Boga, która od dnia chrztu „rozlana jest 

w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (w. 5). Wiara, nadzieja, miłość to cnoty pozwalające 

chrześcijaninowi już na ziemi nawiązać łączność z Trójcą, łączność, która w chwale wiecznej osiągnie pełnię 

i szczęśliwość. Ewangelia dzisiejsza rzuca nowe światło na rolę Ducha Świętego i na całą tajemnicę Trójcy. 

W przemówieniu podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus obiecując Ducha Świętego powiedział: „Gdy przyjdzie On, Duch 

Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (w. 13). Jezus także jest prawdą (J 14, 6) i nauczył swoich całej prawdy, jaką 

usłyszał od Ojca – „wszystko, co usłyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam” (J 15, 15); dlatego Duch Święty nie uczy 

rzeczy, które by nie były zawarte w posłannictwie Chrystusa, lecz raczej- pozwala wniknąć w ich głębokie znaczenie, daje 

dokładne zrozumienie, ukazując prawdę do głębi. Jest tylko jeden Bóg, dlatego jedna jest prawda; Ojciec posiada ją całą 

i całą przekazuje Synowi: „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje”, oświadcza Jezus dodając: „Duch Święty z mojego bierze 

i wam objawia” (J 16, 15). W ten sposób Jezus stwierdza jedność natury i różnicę trzech Osób Boskich. Nie tylko prawda, 

- lecz wszystko jest wspólne między Nimi; posiadają One jedną naturę boską. Ojciec posiada ją jako początek, Syn – jako 

zrodzony przez Ojca, Duch Święty – jako pochodzący od Ojca i Syna. Ojciec jednak nie jest większy niż Syn ani Syn 

większy niż Duch Święty. Istnieje w nich doskonała wspólnota życia, prawdy, miłości. Syn Boży przyszedł na ziemię 

właśnie po to, aby doprowadzić człowieka do tej najwyższej wspólnoty, czyniąc Go zdolnym, przez wiarę i miłość, żyć 

w towarzystwie Trójcy Przenajśw. zamieszkującej Jego duszę. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech 
zatem każdy znak krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy, niech będzie 
zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego – jednego Boga w Trójcy Osób. 
 

2. We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Jest to również, ogłoszony przez 
Benedykta XVI, dzień powszechnej modlitwy za Kościół w Chinach. Zachęcamy wszystkich parafian do indywidualnej 
modlitwy w tej intencji oraz w intencji naszych sióstr i braci chrześcijan cierpiących prześladowania. 
 

3. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu 
w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa.  
 

4. W sobotę, 28 maja przypadnie 35. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyńskiego. Przez cały 
sobotni dzień będzie nam towarzyszyć modlitwa o jego rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy. 
 

5. Składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe tym, którzy będą obchodzić te uroczystości w tym tygodniu. 
Modlitwą ogarniamy ostatnio zmarłych parafian. 
 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 26 V – św. Filip Nereusz, kapłan i założyciel zakonnego zgromadzenia oratorianów (filipinów), odznaczający się 
wielką miłością bliźniego, ewangeliczną prostotą i radosną służbą Bogu. 

 



 
May 14th & 15th, 2016 

 
 

Weekly Collection     $4,776.00 
Maintenance      $1,681.00 
 

 
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. 

 
 

DECEASED VETERANS OF THE PARISH 

All Veterans are encouraged to join in honoring the 
deceased military of our Parish at the 9:30 am Mass on 
May 29, 2016. 

 

 
 

The Rectory office will be closed on Friday, 

May 27
th

 through Monday, May 30
th

, 2016 in 

observance of Memorial Day. 

 

 

HOLY TRINITY 

The doctrine of the Trinity is rooted in the lived 
experience of God of early Christians like Paul and John.  
In today's readings we can discern in their experience of 
God's activity in Christ a certain trinitarian element.  The 

excerpt from Romans begins 
with the word "therefore."  In 
what follows Paul enumerates 
the consequences of God's 
saying activity in and through 
Jesus.  These are peace with 
God through Christ; hope of the 
glory of God; and the love of 

God poured into our hearts through the Holy Spirit.  In 
Paul's experience, the reconciliation (peace) with God 
that Christ has won for us--and with it, the hope of future 
glory--are assured by God's great love, revealed through 
the gift of the Spirit.  The focus in the passage from 
John, which is taken from Jesus' farewell discourse, is 
on the activity of the Spirit of truth.  But here again there 
is an unmistakable trinitarian element; the Spirit will 
speak what he hears from the Son who is the Word of 
the Father. 

 

 
Anna Burzawa, Dorothy Dominski, Bartoszek Dudek, 
Zenon Dzięgielewski, Charles & Eileen Fair, Anna Gres, 
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert Kalinowski, 
John Kwoka, Alice S. Laird, Sue Lynch, Victoria 
Maciolek, John Matas, Adam Matusz, Dan Piestor, 
Cheryl Fuzes Poli, Lottie Rak, Stanley Rette, Marilyn 
Roman, Lucy Siemientkowski, Anthony Sikora, Fred 
Sikorski, Edward & Pauline Sikorski, Stella Sredinski, , 
Joseph P. Strycharz, Kelly Ann Strycharz, Romulda 
Studzinska Charles Suleskey, Czesława Supel, Doris 
Tarquinio, Helen Wojciechowski, Anna Wozniak, Esther 
Zamorski, John Zegarski. 
 

 
 

Please call the Rectory Office 

to add or delete names from the list. 

 
 

 

YEAR OF MERCY 
 

 

December 8, 2015 – November 20, 2016 
 

 

 

 

 

 



 

MAY DEVOTIONS 

In honor of Mary, the Mother of 
God, there will be recitation of the 
Rosary and Litany beginning at 
10:30 am on Sundays during the 
month of May. Everyone is 
cordially invited to attend. 
 

 
 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE - Maj to miesiąc 

szczególnej modlitwy razem z Maryją. W niedziele przed 
Mszą św. o godz. 10:30 będziemy odmawiać różaniec i 
Litanię Loretańską. Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
modlitwy, aby wypraszać u Jej Syna - poprzez ręce 
naszej Matki - potrzebne łaski na każdy dzień naszego 
pielgrzymowania ku wieczności!  

 
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. 
 

 
 
 
 

 

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

 

 
The Feast of Corpus Christi is next Sunday, 

May 29
th

, 2016.  At the conclusion of the 11:00 am 

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

The children in 2nd and 3rd grades are asked to attend, in 
your Communion attire, at the 11:00 am Mass and take 
part in the procession. 
 
 

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

 

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. 
 

 
SANCTUARY CANDLE 

 
 
 

Church 
Health & Blessings for Deacon Barry Zadworny 

from Mary & Liz 
 
 

† Czesława Małek od córki 
 

Chapel 
 

† Władysław Łabiński od syna 
† Enrique Santiago from Mary & Liz 

 

 


