
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, May 1st, 2017  
   7:00 a.m. † Rev. Antoni Lechert 
     (4th Pastor, 1913-1915) 
TUESDAY - WTOREK, May 2nd, St. Athanasius 
   7:00 p.m. † Julian Modzelewski 
     od żony 
WEDNESDAY - ŚRODA, May 3rd, Sts. Philip & James 
   7:00 a.m. † Marian Krajewski 
     od znajomej 
THURSDAY - CZWARTEK, May 4th 
   7:00 a.m. † Florence Mieszkowski 
     from daughters 
FRIDAY - PIĄTEK, May 5th

 

   7:00 a.m. † Muriel Parker 
      from friends 
SATURDAY - SOBOTA, May 6th 

   7:00 a.m. † Tadeusz Dębinski 
      from Teresa Zaleski 
 
 
 

   5:00 p.m.    Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 
 
 

      Health & Blessings for Jacek Stanisz 
      from Bogumila & former choir 
 
   † Eugene Misiolek 
      from sister Lillian & family 
   † Raymond & MaryJo Ciberey 
      from Joanna Ciberey & family 
   † Lorraine Silver 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
   † Kathleen Ritz 
      from friends  
   † Helen E. Burt 
      from mom Agatha Mich 

 
 

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 7th, 2017 
    Fourth Sunday of Easter 
    IV Niedziela Wielkanocy 
 

   8:00 a.m. † Leon Szyszko 
      od Ryszarda i Anny Kawalec 
   † Maria i Ludwina Ryba 
      od rodziny Maciejczyk 
   † Katarzyna Sigda 
      od córki z rodziną 
   † Stanisław Kłos (rocz.) 
      od syna Waldamera z rodziną 
   † Za zmarłych z rodziny Habajów 
      od rodziny 
   † Henryk i Lucjan Wojtaszek 
      od Jana i Dany Wojtaszek 
   † Teresa i Stanisław Słaby 
      od syna 
   † Stanisław Radgowski 
      od rodziny 
   † Stanisław Kwiatkowski 
      od rodziny Słabych 
   † Genowefa, Antoni i Jan Kawalec 
      od syna z rodziną 
 
   9:30 a.m.     Living & Deceased Members 
      of the Rosary Society 
 

 
 
 
 

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 
 
 
 

   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Maria Cierniak 
      from Maria & John Dziuda & family 
   † Wojciech Walski 
      from son & wife 
 
 11:00  a.m. † Alina Godlewska 
      od rodziców 
   † Grzegorz Jarecki 
      od chrzestnej z rodziną 
   † Jadwiga i Stanisław Górski 
      od wnuczki z rodziną 
   † Andrzej Gałązka 
      od siostry z rodziną 
   † Stanisław Kwiatkowski 
      od żony z dziećmi 
   † Ludwika i Józef Koźlik 
      od córki 
   † Michał i Zofia Pitera 
      od córki z rodziną 
   † Leon Szyszko 
      od Barbary Makowskiej z rodziną 

 

 
 
 

 



III NIEDZIELA WIELKANOCNA - Łk 24,13-35: Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 

oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i 
rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich 
zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział  Mu: 
Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? 
Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego 
ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić 
Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano 
u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy  z 
naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni,  jak 
nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 
chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak 
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się 
ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb,  odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do 
siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili 
do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał  się 
Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 
 
 

Pięćdziesiąt dni między Wielkanocą a Zielonymi Świętami jest nieprzerwanym świętowaniem tajemnicy paschalnej przybierającej 
mocniejszy akcent w każdą niedzielę, którą się uważa za odbicie Niedzieli Wielkanocnej. Liturgia każdej z nich nie przestaje głosić 
zmartwychwstania Pana, pogłębiając jego rozmaite aspekty. Dzisiaj, prócz Ewangelii o uczniach z Emaus, słowo ma Piotr, pierwszy 
kaznodzieja Zmartwychwstania. Dzieje Apostolskie przytaczają wyjątek jego odważnego przemówienia w dzień Zielonych Świąt, gdy 
oświadcza „mężom izraelskim”, że ten Jezus, którego skazali na śmierć, zmartwychwstał: „tego Męża przybiliście rękami bezbożnych 
do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” (Dz 2, 23-
24). Jak śmierć mogła pochłonąć na zawsze Tego, kto dokonał tylu „niezwykłych czynów, cudów i znaków” (w. 22) i wyrwał jej 

zdobycze, przywracając życie młodzieńcowi z Naim, córce Jaira i Łazarzowi spoczywającemu w grobie od czterech dni? Piotr ponadto 
odwołuje się do Pism, w których teraz już umie odczytywać tajemnicze proroctwa o Zmartwychwstaniu: „Nie zostawisz duszy mojej 
w otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu” (w. 27). Słowa Psalmisty, który ufa, że nie pozostanie więźniem w królestwie 
umarłych — w otchłani — stosują się do Jezusa, „Świętego” w całym tego słowa znaczeniu. On, chociaż umarł, nie oglądał zepsucia 
swojego ciała. Jeśli Piotr w tym przemówieniu rozwija apologię Zmartwychwstania, to w pierwszym swoim liście wyjaśnia znaczenie 
tajemnicy paschalnej i ukazuje ją wierzącym jako powód, który powinien ich skłonić do świętości życia. „Wiecie, że zostaliście 
wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 
P 1, 18-19). Świadomość, że zostali wybawieni od wstydu i niewoli grzechu przez krew Syna Bożego, jest według Piotra jednym 

z potężnych powodów, by pobudzić ludzi do miłowania Zbawiciela i do życia w taki sposób, aby nie udaremniać Jego męki. Ta 
„drogocenna krew” jest dla Piotra rzeczywistością bardzo konkretną: widział, jak Chrystus wylał ją w czasie męki, oglądał jej ślady na 
płótnach znalezionych w grobie, zobaczył rany Zmartwychwstałego, z których wypłynęła krew aż do ostatniej kropli. Mimo całej radości 
ze Zmartwychwstania nie zapomniał o najboleśniejszej męce, która je poprzedziła; bez niej bowiem Jezus nie byłby zmartwychwstał 
i nie zbawiłby grzesznej ludzkości. I właśnie przez moc Jego krwi ludzie otrzymują dar wiary: wierzą, że Bóg „wzbudził Go z martwych 
i udzielił Mu chwały, tak że wiara ich i nadzieja są skierowane ku Bogu” (w. 21). Wieczna nadzieja zmartwychwstania. Gdzie Piotr, 
zwykły grzesznik, zaczerpnął tak głęboka naukę o tajemnicy paschalnej? Również on, jak uczniowie z Emaus — i więcej niż oni — 
został pouczony przez Jezusa, który ukazując się Jedenastu w wieczór Wielkanocy, nie tylko wyjaśniał im Pisma, lecz „otworzył ich 
umysł”, aby mogli je zrozumieć). Tylko łaska Chrystusa, przeżywana w ścisłym obcowaniu z Nim, może przemienić wewnętrznie 
człowieka i udzielić mu tak mocnej wiary i tak gorącej miłości, by stał się apostołem. 
 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. 

Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i 
tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których 
najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które 
najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii. 

2. Nie zapominajmy, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu naszych słabości, do 
ciągłego powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie 
pyta o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”. Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze 
jest stosowny czas na spowiedź św. i Komunię św. wielkanocną. 

3. Dzisiejsza niedziela jest Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach. Niech nasza wspólna 
modlitwa zaowocuje rozwagą, większym rozsądkiem i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży. 
Prośmy o to Bożą Opatrzność przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. 

4. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. To w Jej szkole uczmy się całkowitego oddania 
Panu Bogu i braciom i siostrom. 

5. W dzień 1 maja naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmiemy szczególnie osoby i rodziny borykające się z 
problemem bezrobocia i z dramatyczną sytuacją materialną. Nie opuszczajmy żadnej okazji, aby prosić tego patrona o wrażliwość sumień i 
ład moralny w naszym życiu rodzinnym i społecznym. 

6. We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniamy rodaków żyjących poza 
granicami naszej Ojczyzny. 

7. W środę, 3 maja, wpatrujemy się w Maryję – Królową Polski, główną patronkę naszej Ojczyzny. W duchu aktu oddania naszych dziadów i 
ojców i my powierzamy Jej wszystkie trudne osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszego kraju. Prosimy o 
opiekę na naszej drodze do Pana Boga. Modlimy się, aby była to wspólna droga wielu narodów, które nazywają Maryję swoją Królową. 
Duchowo łączymy się z Jasną Górą, z której króluje nam od tylu wieków. Maryja nigdy nas nie zawiodła, nawet w najtrudniejszych momentach 
naszej historii. Bóg przez Nią czyni dla nas wielkie rzeczy. 

8. Natomiast w sobotę, 6 maja, w liturgii uczcimy Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby 
człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. 



 
 
 
 

April 22nd & 23rd, 2017 
 

Weekly Collection     $5,756.00 
Maintenance      $1,891.00 
Catholic Home Missions     $   682.00 
 

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!! 
 

IN MEMORIAM 
Please pray for the souls of Jolanta Pietrzyk & Helen E. 
Burt 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 Jolanta Pietrzyk i 
Helen E. Burt. Polećmy je miłosierdziu Bożemu: 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj im świeci.  Niech odpoczywają w 
pokoju wiecznym.  Amen. 

 

 
 
 

MAY CROWNING 
The annual May Crowning of the statue of the Blessed 
Mother will take place at the 9:30 am Mass next Sunday, 
May 7th, 2017. 

 

MOTHER’S DAY MASSES 
Sunday May 14th, 2017 we will celebrate that special day 

of Mother’s Day. If you wish to remember, at all the 

Masses that weekend, a living or deceased Mother, 

there are envelopes available in the vestibule and side 
entrances to the church.  Please take one, fill in name of 
person to be remembered and return them before 
Mother’s Day. 

 

 
THIRD SUNDAY OF EASTER 

1 Peter was written for Christians in Asia Minor whose 
acceptance of the Gospel alienated them from the 
society in which they lived.  Peter (or a disciple of 
Peter’s) wants to bolster their faith and hope in God.  He 
declares to them, for the time of their sojourning, what 
the two disciples in today’s Gospel learn on the road to 
Emmaus: that Jesus, whom God raised from the dead, 
sojourns with them even when discouragement prevents 
them from seeing him.  It is Jesus who teaches the 
disciples bound for Emmaus how to read the Scriptures 
with reference to himself.  And in Acts, Peter interprets 
Psalm 16 as referring to Jesus’ resurrection.  Such 
appeals to the Jewish Scriptures characterized Christian 
teaching from the start.  What is important for the 
modern reader to note, however, is that Scripture does 
not prove the resurrection of Jesus; rather reading the 
Scripture in this way presupposes faith in the risen Lord.  
It is only when they recognized Jesus in the breaking of 
bread that the disciples recalled how their hearts had 
burned when he, the risen Lord himself, had opened the 
Scriptures to them. 

 

 
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. 

 
MSZE ŚW. W INT. MATEK - W dniu czczącym 

Matki wszystkie Msze św. będą odprawiane właśnie w 
Ich intencji. Jeżeli ktoś chciałby włączyć intencję swojej 
Mamy - żyjącej czy też już zmarłej - do Mszy św., przy 
drzwiach kościoła są wyłożone kopertki do tego właśnie 
celu.  

 



 
ST. HEDWIG KNIGHTS OF COLUMBUS 

COUNCIL #7244 
The Saint Hedwig Knights of Columbus Council #7244 
will conduct its annual fund raising drive for Children with 
Special Needs after all Masses this weekend, April 29th 

and April 30th, 2017.  We ask for 
your continued support of this 
program to help us fund the 
various good works and 
contributions that this Council 
provides for children with special 

physical and medical needs.  Your past generosity has 
gone a long way to help us meet our goals and pledges 
to several organizations that focus on the needs of these 
children.  Please help if you can.  Every little bit helps 
and goes a long way! 

 
BAPTISMS 

The following children were baptized  

in our Church: 
 

Karol Paweł Kordek, son of Marcin Kordek & Marta 

Kordek; Veronica Monika Kurach daughter of 

Konrad Kurach & Anna Pistor;  Daria Dardzinski, 

daughter of Damian Dardzinski & Beata Szalda; Lena 

Dardzinski, daughter of Damian Dardzinski & Beata 

Szalda; Gabriela Danuta Kolosek, daughter of 

Mariusz Kolosek & Anna Piasecka; Gabriella Noelle 

Nortesano, daughter of John Nortesano & Sonya 

Zaremba; Klaudia Sawicki, daughter of Mariusz 

Sawicki & Natalia Zalewska; Jacob Stefaniak, son of 

Kamil Stefaniak & Dorota Dlugosz; Felicity Baker, 

daughter of Timothy Baker & Kristie Fierro; Martin 

Milan Karpovich, son of Dimitry Karpovich & Monika 

Podgorska; Krystian Józef Kowalik, son of Adam 

Kowalik & Magdalena Boczniewicz. 
 

Congratulations to the parents 

and godparents. 

 

SPECIAL COLLECTION 
Next weekend, May 6 & 7, 2017, a special collection for 
the Catholic Communication Campaign will be taken.  
Please be as generous as you can.  Your support will 
truly make a difference.  Thank you. 

 

 
EXTRAORDINARY  

MINISTER SCHEDULE MAY 2017 
 
 

May   6   5:00 pm Lorraine Brozena 
Brian McCord 
 
 

May   7   9:30 am  Christine Muszynski 
    William Muszynski 
 
May 13  5:00 pm Liz Radzki 
    Pamela Richards 
 
May 14   9:30 am Claire Kovacs 
    King Kovacs 
 
May 20   5:00 pm Brian McCord 
    Joyce Walters 
 
 

May 21   9:30 am  Tara Churilla 
Dr. Thomas Churilla 

 
May 27  5:00 pm Lorraine Brozena 
    Anita Toth 
 
May 28  9:30 am Brian McCord 
    Raymond Primka 
 
 
 

 
 

LECTOR SCHEDULE MAY 2017 
 

May   6  5:00 pm Teddi Hines 
 

May   7  9:30 am Jeff Pinyan 
 

May 13  5:00 pm Pamela Richards 
 

May 14  9:30 am John Bogdan 
 

May 20  5:00 pm Brian McCord 
 

May21  9:30 am Kathy Weasner 
 

May 27  5:00 pm Anita Toth 
 

May 28  9:30 am Brian McCord 
 
 
 
 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Florence Mieszkowski from daughters 

 
 

Chapel 
 
 

† Muriel Parker from family 

 


