
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, August 27th, 2018  
     St. Monica 

   7:00 a.m. † Dot Rose 
     from friends 
TUESDAY - WTOREK, August 28th, St. Augustine 
   7:00 p.m. † Zygmunt Dudziński 
     od córki z rodziną 
WEDNESDAY - ŚRODA, August 29th 
   Passion of St. John the Baptist 

   7:00 a.m. † Ted & Mary Romejko 
     from family 
THURSDAY - CZWARTEK, August 30th 
   7:00 a.m. † Anna & Jan Wesołowski 
     from family 
FRIDAY - PIĄTEK, August 31st  
   7:00 a.m. † Rev. Julian Zielinski  
      (Builder of our Church)  
SATURDAY - SOBOTA, September 1st 
 

   5:00 p.m.    Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
   † Michael & Bertha Warasky 
      from daughter Joan 
   † Frank Foy 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
   † Mary A. Kyselka 
      from the Mero family 
   † Joyce Foy 
      from 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, September 2nd, 2018 
    XXII Sunday in Ordinary Time 
    XXII Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Dawida i Kasi 
      z okazji 1 rocz. ślubu od cioci Broni 
 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże dla Zacharego 
      od rodziny 
 
 
 

   † Julian Modzelewski 
      od żony 
   † Maria Jarosz  
      od brata z rodziną 
   † Bolesława i Aleksander Dzwonkowski 
      od rodziny 
   † Feliks i Marianna Bartnicki 
      od córki z rodziną 
   † Tomasz i Teofila Modzelewski 
      od rodziny 
   † Mieczysław Lemanski 
      od rodziny 
   † Zofia i Stanisław Dębski 
      od córki z rodziną 
 

   9:30 a.m.     Living & Deceased Members 
      of the Rosary Society 
 
 

 

      Health & Blessings 
      from husband & sons 
 

   † Stefan Jancza 
      from wife & family 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Richard Springer 
      from the Lazarczyk family 
   † Geraldine E. Post 
      from Herman Kunis 
 

 11:00  a.m. † Bogdan Karwowski 
      od rodziny 
   † Maria i Stanisław Piwnica 
      od córki z rodziną 
   † Tomasz Pukajło 
 
 

   † Ryszard Kowalczuk 
      od żony Janiny 
   † Leszek Bąk 
      od przyjaciółki 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
 
 

† Zofia Domżalska from family 
 

Chapel 
 

† Dot Rose from friends 
 

 



XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - J 2, 1-11: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają 

już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi 

kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do 

nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i 

zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie 

wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: 

„Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej 

pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego 

uczniowie. 

 

Moi Drodzy Parafianie! 
W swym "Liście do Ludu Bożego", z 20 sierpnia dotyczącym kryzysu seksualnego w Kościele, Papież Franciszek napisał: 
Istotne jest, abyśmy, jako Kościół, mogli uznać i potępić, z żalem i hańbą, okrucieństwa, popełnione przez osoby 
konsekrowane, duchownych i wszystkich, którym powierzono misję czuwania nad najsłabszymi i troszczenia się o nich. 
Błagajmy o przebaczenie naszych własnych grzechów i grzechów innych. Świadomość grzechu pomaga nam uznać 
błędy, zbrodnie i rany zadane w przeszłości i pozwala nam, w chwili obecnej, być bardziej otwartym i zaangażowanym na 
drodze nawrócenia. Podobnie, pokuta i modlitwa pomogą nam otworzyć nasze oczy i nasze serca na cierpienia innych 
ludzi i przezwyciężyć pragnienie władzy i dóbr, które tak często są źródłem zła. Niech poszczenie i modlitwa otwierają 
nasze uszy na uciszony ból odczuwany przez dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne. Poszczenie, które może sprawić, 
że będziemy głodować i pragnąć sprawiedliwości i nakłonić nas do kroczenia prawdą, wspierając wszystkie niezbędne 
środki prawne. Post, który wstrząsa nami i prowadzi nas do kroczenia w prawdzie i miłości ze wszystkimi mężczyznam i i 
kobietami dobrej woli, a także ze społeczeństwem w ogóle, w zwalczaniu wszelkich form nadużywania władzy, 
wykorzystywania seksualnego i nadużywania sumienia. W ten sposób możemy wyraźnie wskazać nasze powołanie, aby 
być "znakiem i narzędziem komunii z Bogiem i jednością całej ludzkości" (Lumen Gentium, 1). 
 
 
 

W ten weekend po wszystkich Mszach świętych odprawimy nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu 

modląc się za wszystkie ofiary wykorzystywania seksualnego nieletnich i dorosłych przez duchownych. Będziemy błagać 

Boga za błędy popełnione przez biskupów i władz kościelnych, za wszelkie próby zatuszowania tych okrucieństw i 

zbrodni. Będziemy prosić, aby Bóg dał Kościołowi, w tym naszej diecezji łaskę, byśmy zawsze umieli pokładać w Nim 

wiarę, nadzieję i zaufanie. 

 

XVI PIELGRZYMKA PARAFIALNA - Serdeczne podziękowania organizatorom i pielgrzymom biorącym 

udział w naszej tegorocznej parafialnej pielgrzymce do Amerykańskiej Częstochowy. Wiele wysiłku i pracy poświęcone, 

by pielgrzymka mogła się odbyć. Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać!!! Niech Pan Bóg wynagrodzi dobre i 

przyjacielskie serca!!! 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna patronka naszego narodu, skłania 

nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, 
co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania. 
 

2. Dnia 1 września wspominamy 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będziemy się modlić o pokój na świecie 
oraz za wszystkie ofiary wojny. 
 

3. Od 2015 roku 1 września obchodzimy, ustanowiony przez papieża Franciszka, Światowy Dzień Modlitwy za 
Ochronę Stworzenia. 
 

4. Opiece Maryi powierzamy solenizantów i jubilatów tego tygodnia. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
27 VIII – św. Monika (ok. 332-387), przez wiele lat modlitwy wprosiła nawrócenie swego syna, św. Augustyna. 
 

 

28 VIII – św. Augustyn (354-430), nawrócony w 33. roku życia, późniejszy biskup i jeden z wielkich Ojców Kościoła 
zachodniego. 
 
 

29 VIII – św. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu i męczennik prawdy o nierozerwalności małżeństwa. 



 
 

August 15th, 2018 
 

Feast of the Assumption     $   997.00 
 

August 18th & 19th, 2018 
 

Weekly Collection     $4,131.00 
Maintenance      $1,550.00 
Aid to Poland      $   580.00 
 

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!! 

Question of the Week 
It is time to take a stand.  Can I say, like Simon Peter, "I 
believe"?  Can I say, like Joshua, "I will serve the Lord"?  
How can I show others where I stand? 
 

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. 

 

IN MEMORIAM 
Please pray for the souls of Joseph H. Sondej, Sr. and 
Sharon A. Benisch who have died.  Eternal rest grant 
unto them O Lord and let Perpetual Light shine upon 
them.  May they rest in peace.  Amen. 

 

 

 

ZA ZMARŁYCH: W minionym tygodniu z naszej 

wspólnoty odeszli do wieczności Joseph H. Sondej, Sr. i 
Sharon A. Benisch. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj im świeci.  Niech odpoczywają w 
pokoju wiecznym.  Amen. 

 

 
XXI SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Loyalty and gratitude—these are the two virtues that 
come to the fore when the faithful Israelites pledge to 
continue to serve the Lord.  When Joshua asks them to 
commit to the god they well serve, the people 
immediately respond that they will not forsake the 
LORD.  The Lord had led them out of slavery, performed 
miracles, and protected them on their journey to the 
Promised Land.  They are grateful for all the Lord has 
done for them and they remain loyal to the Lord while 
living in the land of other gods.  The second reading can 
be problematical, but it is important not to miss the 
analogy that Saint Paul is trying to make.  Christ is to the 
church, he says, as husbands are to their wives.  In 
other words, Christ's love for his people is like the love of 
a married couple for each other.  Both involve sacrifice.  
A husband is expected to sacrifice for his wife, willing to 
leave his own parents, for instance.  Jesus provided a 
model of this sacrifice in becoming flesh to be born into 
this world, and then giving his life for the world.  All 
through August we have heard passages from the 
Gospel of John in which Jesus tells his disciples that he 
is the Bread of Life.  They (and we) have heard him say 
that "I am the living bread that came down from heaven" 
and "Whoever eats my flesh and drinks my blood has 
eternal life" (John 6:51, 54).  Not everyone is on board.  
"This saying is hard; who can accept it?" many said 
(John 6:60).  "Many of his disciples returned to their 
former way of life and no longer accompanied him" 
(John 6:66).  Jesus challenged his disciples and not all 
of them could accept it.  Can we? 

 
 

 
Bernadette Bac, 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, Stanley Rette, 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. 

 



 
My Dear Parishioners! 

 

 

In his August 20 “Letter to the People of God” regarding the 
sexual abuse crisis within the Church, Pope Francis wrote: It is 
essential that we, as a Church, be able to acknowledge and 
condemn, with sorrow and shame, the atrocities perpetrated by 
consecrated persons, clerics, and all those entrusted with the 
mission of watching over and caring for those most vulnerable. 
Let us beg forgiveness for our own sins and the sins of others. 
An awareness of sin helps us to acknowledge the errors, the 
crimes and the wounds caused in the past and allows us, in 
the present, to be more open and committed along a journey of 
renewed conversion. Likewise, penance and prayer will help us 
to open our eyes and our hearts to other people’s sufferings 
and to overcome the thirst for power and possessions that are 
so often the root of those evils. 
 
 

May fasting and prayer open our ears to the hushed pain felt 
by children, young people and the disabled. A fasting that can 
make us hunger and thirst for justice and impel us to walk in 
the truth, supporting all the judicial measures that may be 
necessary. A fasting that shakes us up and leads us to be 
committed in truth and charity with all men and women of good 
will, and with society in general, to combating all forms of the 
abuse of power, sexual abuse and the abuse of conscience. In 
this way, we can show clearly our calling to be “a sign and 
instrument of communion with God and of the unity of the 
entire human race” (Lumen Gentium, 1). 
 
 

This weekend, after all Masses, during prayer service with the 

exposition of the Blessed Sacrament, we will be praying for all 

victims of sexual abuse of minors and adults by clerics. We will 

beg God for errors committed by bishops and church 

authorities for all attempts to cover up these atrocities and 

crimes. We will ask God to give the Church, including our 

Diocese the grace, that we will always be able to place faith, 

hope and trust in Him. 

 
Registration for 2018-2019 CCD  Registration for 

new students will take place on Sunday, September 9, 
2018.  Forms are also available at the rectory during 
regular business hours or by contacting Mrs. Dorothy 
Zadworny, Coordinator, at (609) 587-0487.  The 
registration fee is $80.00.  Please be sure that your child 
is registered. 

 

 

 

 

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. 

 

 
EXTRAORDINARY  

MINISTER SCHEDULE SEPT. 2018 
September   1 5:00 pm Frank Novatkowski 
    Frank Sobon 
 

September   2 9:30 am Dorothy Bezek 
    Catherine Reeves 
 

September   8 5:00 pm Lorraine Brozena 
    Anita Toth 
 

September   9 9:30 am Pamela Adamczyk 
    King Kovacs 
 
 

September 15 5:00 pm Teddi Hines 
    Liz Radzki 
 

September 16 9:30 am Dorothy Bezek 
    Raymond Primka 
 

September 22 5:00 pm Christine Muszynski 
    William Muszynski 
 

September 23 9:30 am Pamela Adamczyk 
    Raymond Primka 
 

September 29 5:00 pm Lorraine Brozena 
    Anita Toth 
 

September 30 9:30 am Pamela Adamczyk 
    Catherine Reeves 
 
 
 

LECTOR SCHEDULE SEPT. 2018 
September   1 5:00 pm Lorraine Brozena 
 

September   2 9:30 am Jeff Pinyan 
 

 

September   8 5:00 pm Pamela Richards 
 

September   9 9:30 am Pamela Adamczyk 
 
 

September 15 5:00 pm Teddi Hines 
 

September 16 9:30 am John Bogdan 
 

September 22 5:00 pm Teddi Hines 
 

September 23 9:30 am Pamela Adamczyk 
 

September 29 5:00 pm Anita Toth 
 

September 30 9:30 am Jeff Pinyan 

 
 

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. 

 
 
 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html

