
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, September 24th, 2018  
   7:00 a.m. † Walter & Halina Glażewski 
     from friends 
TUESDAY - WTOREK, September 25th 
   7:00 p.m. † Wiesław Jachyra 
     od żony 
WEDNESDAY - ŚRODA, September 26th 
   7:00 a.m. † Sophie, Andrew & Patricia Grenda 
     from Joseph & family 
THURSDAY - CZWARTEK, September 27th 
    St. Vincent de Paul 

   7:00 a.m. † Elizabeth Zygnerski 
     from Mary & Liz 
FRIDAY - PIĄTEK, September 28th

 

   7:00 a.m. † Msgr. Arthur Demski 
      from parishioners 
SATURDAY - SOBOTA, September 29th 
   Sts. Michael, Gabriel & Raphael, Archangels 
 

   5:00 p.m. † Wacław Michalak 
      od żony z rodziną 
   † Nicholas Monchak 
      from the Monchak family 
   † Moniek Murray Goldfinger 
      from Alicja & Mark Michalak 

 
 

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, September 30th, 2018 
     XXVI Sunday in Ordinary Time 
     XXVI Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m. † Irena Janusz 
      od męża z dziećmi 
   † Wacław i Józefa Kalinowski 
      od córki z rodziną 
   † Karol Radgowski 
      od Tadeusza Milik 
   † Witold i Leszek Podbielski 
      od siostry z rodziną 
   † Zbigniew Kuczynski 
      od Leszka 
   † Władysław Grzymała 
      od Leszka 
   † Za zmarłych z rodziny Rynkowskich 
      i Chmielewskich 
      od rodziny 
 
 

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

   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Geraldine Post 
      from John & Julianne Bogdan 
   † Bernadette Bac 
      from Claire & King Kovacs 
   † Zofia Kurzawa 
      from Timothy Grant 
 
 

 11:00  a.m. † Za zmarłych z rodziny Gugnackich 
      i Sielawych 
      od córki i wnuków 
   † Eufemia i Stanisław Korwek 
      od Janusza z rodziną 
   † Tomasz Pukajło 
 
 

   † Ryszard Kowalczuk 
      od żony Janiny 
   † Marian Fryc 
      od Bogusławy Niemierka 
   † Leon Szyszko 
      od rodziny 
   † Maria Zarosa 
      od rodziny Szyszko 
   † Leszek i Mariusz Spyra 
      od rodziny  

 
 
 
 
 
 

 



 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - Mk 9, 30-37: Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie 

chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 
ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go 
pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni 
milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i 
rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął 
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał". 
 
 

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, która 
rozwija przemówienie o Męce. „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” (tamże 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”.  
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za 

zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża 
naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa 
pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom. 
 
 

2. W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży posłańcy bronią nas i 
pouczają. Starajmy się z nimi zaprzyjaźnić. 
 
 

3. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy. 
 

28  IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik. 
 

29  IX – święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał. 

 



 
 

September 14th & 15th, 2018 
 
 

Weekly Collection     $4,983.00 
Maintenance      $1,714.00 
 

 
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 

 
 
 
 

 
 

 

 

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. 
 
 
 

 

 

 
XXV SUNDAY IN ORDINARY TIME 

We tend to think of wars and conflicts as inevitable in the 
world today, whether among countries, groups, or 
individuals.  But Saint James would not say so.  "Where 
do the wars and where do the conflicts among you come 
from?" he asks rhetorically.  They come from our 
passions, he says—passions that drive us to desire what 
is not ours to have, passions so strong that we are 
willing to take those things anyway.  This viewpoint puts 
the source of war and conflict within ourselves.  As 
Christians, we are called to resist these passions, 
overcome them, and, ideally, replace them with 
generosity and empathy.  In this way, we can cultivate 
peace, not conflict.  The disciples play a prominent role 
in Mark's Gospel, but they were not depicted in the most 
flattering light.  Mark consistently emphasized how the 
disciples misunderstood and disappointed Jesus.  We 
just heard Jesus tell Peter in last week's Gospel, after he 
first told the disciples what he was facing, "Get behind 
me Satan.   You are thinking not as God does, but as 
human beings do" (Mark 8:33).  So what are these 
human beings thinking now?  Who was the greatest! 
(Mark 9:34).  As Jesus is telling the disciples about the 
ultimate selfless act that he is facing, the are immersed 
in a most self-centered discussion.  But patiently, he 
teaches them again: you must be willing to serve all, 
especially the least among you.  He uses a child 
because a child best represents this position.  A child 
has no standing in society and is totally dependent on 
adults. 

 

 
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. 

 



 

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. 

 

 
 

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. 

 
IN MEMORIAM 

Please pray for the souls of Stanisława Pauperowicz and 
Marianna Jupa who have died.  Eternal rest grant unto 
them O Lord and let Perpetual Light shine upon them.  
May they rest in peace.  Amen. 
 
 

 

ZA ZMARŁE: W minionym tygodniu z naszej 

wspólnoty odeszły do wieczności: Stanisława 
Pauperowicz i Marianna Jupa.  Polećmy je miłosierdziu 
Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym.  Amen. 

 
 
 

 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 

† Lottie Rak from John & Julianne Bogdan 
 
 

Chapel 
 

† Michelle Doroba from family 

 

 

 

 

 

Religious Education Program (CCD) for the 

year 2018-2019 will begin on Tuesday, September 25th, 
2018 at 5:15 pm for Tuesday students and their parents 
with an orientation meeting in the Church.  After the 
meeting the Tuesday night students will go to the 
Convent to begin regular scheduled classes.  
Wednesday students and their parents will have an 
orientation meeting on Wednesday, September 26th, 
2018 in the Church at 5:15 pm.  After the meeting the 
Wednesday night students will go to the Convent to 
begin regular scheduled classes  

 

CATECHISTS NEEDED 
Due to our expanding religious education program, we 
are in need of additional Catechists for the 2018–2019 
school year.  Please consider this wonderful ministry.  
We welcome those with experience and those who have 
never taught before.  Help and information are available 
to anyone interested.  If you are interested or have any 
questions in regards to this ministry, please contact 
Dorothy Zadworny at (609) 587-0487. 
 

 
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 next 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. 
 

 

 

 


