
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, February 18th, 2019  
   7:00 a.m. † Anna & Stanisław Radgowski 
     from Teresa Zaleski 
TUESDAY - WTOREK, February 19th 
   7:00 p.m. † Charles Mieszkowski 
     from daughters 
WEDNESDAY - ŚRODA, February 20th 
   7:00 a.m. † Zofia Domżalska 
     from family 
THURSDAY - CZWARTEK, February 21st 
   7:00 a.m. † Władysław Łabiński 
     od syna 
FRIDAY - PIĄTEK, February 22nd,  
    The Chair of St. Peter the Apostle 

   7:00 a.m. † Robert Bobko 
      from Evelyn & family 
SATURDAY - SOBOTA, February 23rd, St. Polycarp 
 
 

  5:00  p.m. † Richard Bannister 
      from John & Julianne Bogdan 
   † Ryszard Karwowski 
      od żony z dziećmi 
   † Thomas Foy 
      from sisters & brother 
   † Henry & Jean Krzewinski 
      from family 
   † Philip Stanley Demski 
      from the Polish Arts Club of Trenton 
   † Pauline Sikorski 
      from Kathy & Ted Boraten 

 

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, February 24th, 2019 
    VII Sunday in Ordinary Time 
    VII Niedziela Zwykła 

   8:00 a.m. † Natalie Anna Kawalec 
      from Karen & Greg Simone 
   † Irena Janusz 
      od męża z dziećmi 
   † W intencji dusz w czyśćcu  
      cierpiących 
 
 

   † Anna Zabłocka 
      od córki Barbary 
   † Joanna Jakowiak 
      od przyjaciół 
   † Zofia i Franciszek Wądołowski 
      od córki Genowefy 
   † Kazimiera i Jerzy Wądołowski 
      od siostry Genowefy 
   † Katherine Wolak 
      od Genowefy 
   † Bertha Szeliga 
      od Genowefy 
 
 

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

   † Mary & Casimer Kozakiewicz 
      from family 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Wanda Bobko 
      from Evelyn & family 
 

 11:00  a.m. † Tomasz Pukajło 
 

   † Ryszard Kowalczuk 
      od żony Janiny 
   † Maciej Lewandowski 
      od rodziców z rodziną 
   † Stanisława Jachura 
      from Leokadia & Jerzy Kot & family 
   † Karol Artur Radgowski 
      od rodziny 
   † Katarzyna Ożga 
      od rodziny Szyszko 
   † Zbigniew Kołodziej 
      od Czesi z rodziną 
   † Marian Kuczykowski 
      od rodziny Pasowskich 
   † Benjamin Niemirka 
      od żony z rodziną 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
 

† Charles Mieszkowski from daughters 
 

Chapel 
 
 

† Zofia Domżalska from family 

 



VI NIEDZIELA ZWYKŁA -  Łk 6:17,20-26: Jezus zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był 

tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; A On 
podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, 
albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, 
gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym 
dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, 
bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. 
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić 
was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. 
 

Jest to jeden z tych fragmentów Ewangelii i nauki Chrystusa, które budzą w nas naturalny sprzeciw, lęk, a przynajmniej 
wątpliwości. Jezus obiecuje nam prawdziwe szczęście, a my Go nie chcemy. Nieszczęśliwym daje nadzieję, a my nią 
gardzimy. Co prawda doświadczenie uczy nas, że nieraz człowiek do końca życia nie doczekuje się zdrowia, bogactwa, 
uznania i nie zaznaje polepszenia swojej sytuacji. Ale czy wobec tego słowa Chrystusa są tylko czczą pociechą, 
obietnicami bez pokrycia, którym nie warto wierzyć? Najpierw warto zauważyć, że niekiedy, w pewnych dziedzinach, 
ludzie potrafią być bardzo łatwowierni, wręcz naiwni do granic głupoty. Wierzą obietnicom rozmaitych toto-lotków, loterii, 
konkursów, kolorowych ofert na łatwe i duże pieniądze. Wysyłają wytrwale kupony, rozwiązane krzyżówki, zgłoszenia, 
zdrapują cyferki, ufając, że któregoś dnia uśmiechnie się do nich szczęście. Nie zastanawiają się wiele nad tym, czy 
losowania są uczciwe, czy autorzy ofert są wiarygodni, a wygrane pewne. Zadowalają się jedną informacją o terminie 
losowania czy ogłoszeniem anonimowego nazwiska zwycięzcy. Jeszcze mniej zastanawiają się nad szansą wygranej. 
Rachunek prawdopodobieństwa uczy, że szansa ta jest niekiedy bardzo, bardzo nikła! A jednak takim mglistym 
i wątpliwym obietnicom ufają bez zastrzeżeń, a nawet potrafią wydawać spore pieniądze, aby tylko zakosztować nadziei 
wygranej. Zupełnie podobnie ma się sprawa reklamy: wystarczy obejrzeć w TV kolorową i atrakcyjną migawkę 
o cudownych właściwościach szamponu czy proszku, a już biegniemy do sklepu po wygórowany w cenie towar. To nic, że 
baśniowe wręcz działanie reklamowanego produktu jest trochę podejrzane, to nic, że nacięliśmy się już tyle razy – 
próbujemy bez wahania jeszcze raz, i jeszcze raz... Nie tracimy zapału i wiary w reklamę. Prasa demaskuje rozmaitych 
aferzystów, a mimo to w nadziei szybkiego zysku, wciąż inwestujemy swoje oszczędności w podejrzane przedsięwzięcia. 
A zwodnicze obietnice hazardu, kolorowych czasopism, filmów, pornografii, alkoholu, narkotyków? Tu w zasadzie nikt nie 
powinien mieć już żadnych wątpliwości, bo przecież widzimy na przykładzie innych do czego to prowadzi, jakie są 
ostateczne skutki nieodpowiedzialnego używania w tych dziedzinach. A jednak, wciąż znajdują się ludzie, którzy nie boją 
się spróbować i później słono za to płacą. A więc ludzie bezkrytycznie ufają tylu podejrzanym obietnicom, bezmyślnie 
powtarzają stare błędy, dają się mamić tymi samymi kłamstwami i złudzeniami, łapią się tak niepewnych i ulotnych miraży 
szczęścia, słuchają tylu cwaniaków, naciągaczy, fałszywych proroków – a Chrystusa nie? Innym wierzą bez zastrzeżeń, 
ale każde Jego słowo podają w wątpliwość. Tworzą sobie zwodnicze autorytety, ale Jego naukę nazywają głupotą? 
Poddają się szaleńcom, ale przeciw Niemu buntują? Dlaczego?! Dlaczego nie wierzymy Chrystusowi? Dlaczego nie 
słuchamy Jego przestróg? Dlaczego nie używamy rozumu, który Bóg nam dał, abyśmy się nim kierowali? Dlaczego swoją 
podejrzliwość kierujemy przede wszystkim przeciwko Niemu? Czy zawiódł nas kiedyś? Oszukał? A może boimy się i nie 
chcemy przyjąć prawdy? Może dobrze wiemy i przeczuwamy, kto ma rację, ale wolimy żyć w świecie ułudy, fałszywych 
przepowiedni i pseudoproroctw? Ale wtedy biada nam... 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. 

Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej 
postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy. 
 
 

2. W piątek - Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Będziemy modlili się o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i 
potrzebne łaski dla papieża. 
 
 

3. Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
22 II – święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. 
23 II – św. Polikarp (ok. 69-155), męczennik, ustanowiony przez św. Jana Apostoła biskupem Smyrny. 
 

Czytana Ewangelia w tygodniu: luty 2019 
       18 PONIEDZIAŁEK  Mk 8:11-13 
       19 WTOREK   Mk 8:14-21 
       20 ŚRODA    Mk 8:22-26 
       21 CZWARTEK   Mk 8:27-33 
       22 PIĄTEK    Mt 16:13-19 
       23 SOBOTA   Mk 9:2-13 

 



 
 

February 9th & 10th, 2019 
 

Weekly Collection     $4,521.00 
Maintenance      $1,706.00 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

PARISH OFFICE CLOSED 
 

The Rectory Office will be closed on Monday, 

February 18th, 2019 in observance of 

Presidents’ Day. 
 
 

BIURO PARAFIALNE - Z okazji Dnia 

Prezydenta w poniedziałek biuro parafialne 

będzie nieczynne. 
 
 
 

 

 

 
VI SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Blessings and curses.  The first half of this pair is always 
wonderful; the second half is worrisome.  Many times it 
is obvious why God curses someone or something: the 
serpent encourages Eve to disobey, the fig tree will not 
bear fruit, the wicked lead others astray.  But why curse 
those who trust in other people, those who have plenty 
or those who laugh?  It is important to see the context.  
In Jeremiah, God is not cursing a husband who trusts in 
his spouse or a child who trusts in her parent.  Those 
who are cursed are those who turn away from the Lord. 
and put their trust in fallible creatures.  Jesus notices 
that some have more than enough while others suffer 
from want.  Some turn a blind eye to others' misery.  
These people will have difficult futures.  Jesus turns the 
world upside down.  Those enjoying riches, happiness, 
and fame will have their success crumble.  Those 
suffering from hunger, poverty, and derision will be 
rewarded in the end.  This is the paradoxical nature of 
the kingdom of God.  After all, this is the kingdom that 
Saint Paul refers to in the second reading, the kingdom 
to which Jesus ascended in the greatest reversal of all: 
by dying as a criminal on the cross, he was raised to 
eternal glory.  Jeremiah, Paul and Jesus all call us to 
transform our lives.  We can do this by changing our 
perspective.  To use Paul's words, we are called not for 
this life only, but for eternal life with God. 

 

 
Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, Tim 
Cicon, Sr., Mark Cicon, Thomas Czajkowski, 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 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. 

 



 
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 #:_______________________________________ 

 

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. 

 

 
DIOCESE OF TRENTON 

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 
Next weekend we will be showing the Annual Catholic 
Appeal video for 2019 and asking each of you to make a 
pledge to support the work of your local Church.  Each 
gift makes an enormous impact on our parish 
communities in Burlington, Mercer, Monmouth, and 
Ocean counties.  It is up to us to say yes to our faith, and 
bring our lives to faith and our faith to life.   

 
 

 

 

 

DIOCESE OF TRENTON 

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 
 

 

 

Appeal Weekend will begin 
 

 

on February 23 & 24, 2019 
 

Throughout the Diocese of Trenton. 
 

 

2019 THEME: 

"Never REACH OUT your hand unless you 

are willing to EXTEND an arm." 
 

 
 

   Pope St. Paul VI 
 

 

 

 
 

SPECIAL COLLECTION 
Next weekend, February 23rd & 24th, 2019 a special 
collection for Catholic Churches in Eastern Europe will 
be taken.  Your support will truly make a difference.  
Thank you. 
 
 
 

 
IN MEMORIAM 

Please pray for the soul of Vojtech "Al" Lakomcik, who 
has died.  Eternal rest grant unto him O Lord and let 
Perpetual Light shine upon him.  May he rest in peace.  
Amen. 

 
 
 
 
 

WIECZNY ODPOCZYNEK: W minionym 

tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do wieczności 
Vojtech "Al" Lakomcik. Wieczny odpoczynek racz mu 
dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.  
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.  Amen. 

 


