
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, August 5th, 2019  
   7:00 a.m. † Teresa, Stanisław 
     i Bogusław Szulewski 
     od rodziny 
TUESDAY - WTOREK, August 6th 
   Transfiguration of the Lord 
   7:00 p.m. † Stefania Stępień 
     from Mary & Louis 
WEDNESDAY - ŚRODA, August 7th 
   7:00 a.m. † Special Intention 
 

THURSDAY - CZWARTEK, August 8th, St. Dominic 
   7:00 a.m. † Stanisława Sidur 
     from Peggy Zawodniak 
FRIDAY - PIĄTEK, August 9th

 

   7:00 a.m. † Patricia Grenda 
      from Joseph & family 
SATURDAY - SOBOTA, August 10th, St. Lawrence 
 

   5:00 p.m. † Henri Zawodniak 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
   † Stanley & Philomenia Misiolek 
      from sister Lillian & family 
   † Mary Brozena 
      from daughter Lorraine 
   † Krystyna Podraza 
      from Chris & Bill Muszynski 
   † Helen Pocetti 
      from Maria Oschmyanec 
   † Walter Silver 
      from Patricia Conroy 
   † Richard Pierson 
      from Lucy Litwinko 

 

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, August 11th, 2019 
     XIX Sunday in Ordinary Time 
     XIX Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m. † Jolanta Pietrzyk 
      od dzieci 
   † Eugeniusz Midura 
      od córki z rodziną 
   † Stanisława Jachura 
      od Bożeny Tokarskiej z rodziną 
   † Maria i Marian Grzymała 
      od Barbary 
   † Lucjan i Henryk Wojtaszek 
      od brata 
   † Adela Pietranik 
      od córki z rodziną 
   † Jerzy Mikołaj Bartkowiak 
      od rodziny 
 

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

 
 
 

   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † George Bobko 
      from Evelyn & family 
   † Karol & Artur Radgowski 
      od rodziny 
   † Sylvia V. Dobrowolski 
      from John & Julianne Bogdan 
   † Stanisława Sidur 
      from Irena Kuczykowski & family 
 

 11:00  a.m. † Rev. John M. Skwara 
      from sister Ginny 
   † Joanna Jakowiak 
      od przyjaciół 
   † Adela Pietranik 
      od syna z rodziną 
   † Alicja Zabłocka 
      od Elżbiety 
   † Helena i Eugeniusz Denko 
      od Krystyny Pawlisz 
   † Janina, Eugenia i Stanisław Sierant 
      od Krystyny Pawlisz 
   † Za zmarłych z rodziny Czarneckich 
      od Doroty 
   † Natalie Anna Kawalec 
      from Joanna Ciborey 
   † Bronisława i Andrzej Wójcik 
      od Sabiny Dziewięckiej 
   † Magdalena i Wawrzyniec Surowaniec 
      od córki 

 
 

 

 



 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – Łk 12,13-21: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu 

bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo 
rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we 
wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi 
dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak 
zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz 
wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej 
nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby 
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. 
 

PATRON DNIA: Święty Jan Maria Vianney, kapłan urodził się w Dardilly koło Lyonu 8 maja 1786 r. w wieśniaczej 
rodzinie. W 1799 r. Po raz pierwszy przyjął Chrystusa do swego serca w szopie, zamienionej na prowizoryczną kaplicę. 
Trwała wtedy Rewolucja Francuska. Szkoły parafialne były zamknięte, nauczył się więc czytać i pisać dopiero w wieku 17 
lat. Od służby wojskowej Jana wybawiła ciężka choroba, na którą zapadł. Wstąpił do niższego seminarium duchownego w 
1812 r. Przy tak słabym przygotowaniu i późnym wieku nauka szła mu bardzo ciężko. Przełożeni, litując się nad nim, 
radzili mu, by opuścił seminarium. Dopuszczono go do święceń kapłańskich właśnie ze względu na opinię Jego 
proboszcza oraz dlatego, że diecezja odczuwała dotkliwie brak kapłanów. 13 sierpnia 1815 roku Jan otrzymał święcenia 
kapłańskie. Miał wówczas 29 lat. Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. Na progu swego kapłaństwa natrafił 
na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego śmierci biskup wysłał Jana jako wikariusza-
kapelana do Ars-en-Dembes. Młody kapłan zastał kościółek zaniedbany i opustoszały. Obojętność religijna była tak 
wielka, że na Mszy świętej niedzielnej było kilka osób. Nie wiedział, że przyjdzie mu tu pozostać przez 41 lat (1818-1859). 
Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał zaledwie po parę godzin dziennie na 
gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Kiedy biskup spostrzegł, że ks. Jan 
daje sobie jakoś radę, erygował w 1823 r. parafię w Ars. Dobroć pasterza i surowość jego życia, kazania proste i płynące 
z serca - powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. Ks. Jan spowiadał długimi godzinami. Miał różnych 
penitentów: od prostych wieśniaków po elitę Paryża. W dziesiątym roku pasterzowania przybyło do Ars ok. 20 000 ludzi. 
W ostatnim roku swojego życia miał przy konfesjonale ich ok. 80 000. Nadmierne pokuty osłabiły już i tak wyczerpany 
organizm. Jako męczennik cierpiący za grzeszników i ofiara konfesjonału, zmarł 4 sierpnia 1859 r., przeżywszy 73 lata. 
 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Rozpoczęliśmy miesiąc abstynencji. Jako uczniowie Chrystusa podejmujemy to wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy 

trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz troski o polskie rodziny i młode pokolenia. Głęboko wierzymy, że 
nasze wyrzeczenie połączone z darem modlitwy przyczyni się do kształtowania trzeźwego społeczeństwa i będzie 
wsparciem dla upokarzanych przez problem alkoholowy. 
 
 

2. Naszą szczególną pamięcią i modlitwą otaczamy dzisiaj księdza Jacka, naszego proboszcza, wzywając 
orędownictwa św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów. 
 
 

3. Trwa okres letniego wypoczynku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i 
pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. 
 
 

4. Solenizantów i jubilatów polecamy opiece Bożej Opatrzności i życzliwości najbliższych. 
 
 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 

6   VIII – święto Przemienienia Pańskiego. 
 
 

8   VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański kapłan, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów. 
 
 

9   VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), nawrócona filozof żydowska, karmelitanka 
              zamordowana w Auschwitz, patronka Europy. 
 
 

10 VIII – św. Wawrzyniec (III w.), rzymski diakon, opiekun ubogich, męczennik. 
 
 

 

Czytana Ewangelia w tygodniu: sierpień 2016r. 
 

      5 PONIEDZIAŁEK  Mt 14:13-21 
 
 

      6 WTOREK   Łk  9:28b-36 
 
 

      7 ŚRODA    Mt 15:21-28 
 
 

      8 CZWARTEK   Mt 16:13-23 
 
 

      9 PIĄTEK    Mt 16:24-28 
 

 

    10 SOBOTA   J 12:24-26 

 



 
 

July 27th & 28th, 2019 
 

Weekly Collection     $4,420.00 
Maintenance      $1,547.00 

 
 

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!! 

 

IN MEMORIAM 
Please pray for the souls of Mary Ciskowski and Michael 
Wolak who have died.  Eternal rest grant unto them O 
Lord and let Perpetual Light shine upon them.  May they 
rest in peace.  Amen. 
 

 

WIECZNY ODPOCZYNEK: W minionym 

tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności Mary 
Ciskowski i Michael Wolak.  Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.  
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.  Amen. 

 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Julian Kmiec from John & Julianne Bogdan 

 
Chapel 

 

† Lillian Zyla from John & Julianne Bogdan 

 

 
XVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Once again, Jesus refuses take the side of a sibling 
who's upset.  Two weeks ago, it was Martha, asking 
Jesus to tell her sister to help her.  Now this person in 
the crowd asks Jesus to tell his brother to share the 
inheritance.  He figures Jesus will come down on his 
side.  It's only fair to share, right?  But Jesus shifts the 
focus.  Don't focus on possessions, which can inspire 
greed; focus on what matters to God.  Today's parable 
of the rich man and the bountiful harvest is similar to 
Jesus' comparison of the wealthy person and heaven to 
a camel and the eye of a needle.  Both may teach the 
same lesson, but today's parable implies a second.  
Note that Jesus' warning in the last line regards "all who 
store up treasure for themselves" (Luke 12:21).  Imagine 
how the ending would differ if the rich man, upon seeing 
he had more grain than storage space, decided to give 
the bounty to the poor and hungry.  It is his selfishness 
that is completely opposed to what matters to God.  We 
naturally tend to accumulate possessions.  We came 
into this world with nothing, but as young children we 
become very possessive of what is "mine."  The 
appropriateness of sharing can be a difficult lesson.  As 
we accumulate possessions, many people—children and 
adults—find it even more difficult to share.  We feel we 
deserve what we have.  Saint Paul would say that all 
these things are "what is on earth," as opposed to "what 
is above" (Colossians 3:2).  We are called to become a 
"new self," putting to death the "old self," which 
accumulates earthly possessions (Colossians 3:9-10). 

 

 
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, Fr. Fred Jackiewicz, Helen 
Jamieson, Charles Kowalski, Alice S. Laird, Sue Lynch, 
John Matas, Adam Matusz, Marie Niwore, Dan Piestor, 
Cheryl Fuzes Poli, Jurek Probola, Joseph Ryczkowski, 
Zofia Rynkowska, Lucy Siemientkowski, Anthony Sikora, 
Roman Sikora, Fred Sikorski, Edward Sikorski, Pat 
Sikorski, Diane Silver, Joseph P. Strycharz, Kelly Ann 
Strycharz, Czesława Supel, Mitch Tacs, Doris Tarquinio, 
Michelle Vuocolo, Anna Wozniak, Esther Zamorski. 
 
 
 
 
 

Please call the Rectory Office 

to add or delete names from the list. 

 



 

 
 

Registration for 2019-2020 CCD  Registration for 

new students will take place on Sunday, September 8, 
2019.  Forms are also available at the rectory during 
regular business hours or by contacting Mr. Walter 
Czajkowski, Coordinator, at (609) 396-9068.  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 2019–2020 
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 Mr. 
Walter Czajkowski at (609) 396-9068. 

 

 

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. 

 

 
 

 
 

SUMMER SCHEDULE 
 
 

 

THE RECTORY OFFICE WILL BE 

CLOSED ON FRIDAYS DURING 

AUGUST 

IN ADDITION TO WEDNESDAYS 
 
 

 

 

 

 
 
 

XVII ANNUAL WALKING PILGRIMAGE 
The parish will have their Annual Walking Pilgrimage 
from St. Hedwig to the American Czestochowa in 
Doylestown, PA next weekend, August 10th & 11th, 2019.  
All parishioners are invited to participate in this spiritual 
journey.  For further information please call Agnieszka 
Chojnowska 609-356-9381. 

 

XVII Piesza Pielgrzymka z Trenton do 

Amerykańskiej Częstochowy  odbędzie się w dniach 10-
11 sierpnia 2019. Więcej informacji na stronie parafialnej 
oraz pod nr. tel. (609) 356-9381. 

 

 

DIOCESE OF TRENTON 

BISHOP’S ANNIVERSARY BLESSING 
The Bishop of the Diocese of Trenton has been 
celebrating the gift of sacramental marriage with 
anniversary couples for more than 40 years.  This year 
Bishop O’Connell will extend his Episcopal blessing to 

couples married 50 years or more, couples 

married for 25 years and couples married one 

year, at a special Eucharistic liturgy and blessing 

celebration on Sunday, October 20, 2019 at 3:00 

pm at the Cathedral of St. Mary in Trenton.  

The deadline for registration is September 15, 

2019.  Couples who wish to participate in the Bishop’s 

Anniversary Blessing may visit the Parish Office to 
register.  Family members are most welcome to attend 
the Anniversary Blessing 
 

 

 

ST. HEDWIG CEMETERY 

COLUMBARIUM 
The niches in the columbarium at the New Cemetery on 
Eggerts Crossing Rd. in Ewing are now on sale.  There 
are single and double niches. For more information 
please call the Parish Office at 609-396-9068. 

 


