
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, July 3rd, 2017 St. Thomas 
   7:00 a.m. † Czesława Huszcza 
     od córki i wnuków 
TUESDAY - WTOREK, July 4th, Independence Day 
   7:00 p.m. † Ignacy Jemielita 
     od córek 
WEDNESDAY - ŚRODA, July 5th 
   7:00 a.m. † Kazimierz Wyszyński 
     from Maria Kołodziej 
THURSDAY - CZWARTEK, July 6th 
   7:00 a.m. † Kazimierz Wyszyński 
     from Maria Kołodziej 
FRIDAY - PIĄTEK, July 7th

 

   7:00 a.m. † Rev. Julian Zielinski 
      (Builder of our Church) 
SATURDAY - SOBOTA, July 8th 

   7:00 a.m. † Walter Skwara 
      from daughter Władzia 
 
 
 

   5:00 p.m.    Health & Blessings 
      for Charles & Eileen Fair 
      on their 65th wedding anniversary 
      from children 
 
   † John C. & Stephanie Pierzanowski 
      from family 
   † Ron Dockter 
      from Marta & Halina 
   † Weronika Cmiel 
      from Maria Oschmyanec 
   † Helena & Kazimierz Dziemianko 
      from daughter 
   † Franciszka Czeryczow 
      from sister 

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, July 9th, 2017 
    Fourteenth Sunday in Ordinary Time 
    XIV Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m. † Za zmarłych z rodziny Habajów 
      od rodziny 
   † Michał i Rozalia Czerniak 
      od Jana i Dany 
   † Kazimierz Radgowski 
      od córki Celiny z rodziną 
   † Bronisław i Wojciech Stępień 
      od Czesi z rodziną 
   † Zofia i Franciszek Wądołowski 
      od córki Genowefy 
   † Jerzy Wądołowski 
      od siostry Genowefy 
   † Kazimiera Kołakowska 
      od siostry Genowefy 
   † Katarzyna Wolak 
      od przyjaciółki Genowefy 
   † Julian Czerwinski 
      od wnuczki Ani 
   † Bronisława i Julian Czerwinski 
 

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

 
 

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 

 
 

   † Patricia Grenda 
      from Joseph & family 
   † Henry Dura 
      from daughter Barbara 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Joseph M. Dura 
      from sons Ken & Dave 
   † Julian Kmiec 
      from Julianne & John Bogdan 
 

 11:00  a.m. † Jan Górski 
      od córki z rodziną 
   † Stanisław Kwiatkowski 
      od żony z rodziną 
   † Katherine Wolak 
      od Marii Witaszek 
   † Halina Witaszek 
      od mamy 

 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
 

† Patricia Murdza from sister Carol 
 

Chapel 
 

† Julian Kmiec from Julianne & John Bogdan 
 

 



XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - Mt 10,26-33: Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma 

bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię 
wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie 
sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet 
włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, 
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie 
zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 
Prawdopodobnie żaden prorok nie cierpiał tak jak Jeremiasz. Z usposobienia lękliwy, łagodny, skłonny do życia 
spokojnego, drżał ze strachu wobec misji słowa Bożego ludowi przewrotnemu i buntowniczemu. Jego wrażliwa dusza 
była doprowadzona do ostateczności wskutek nieustannego oporu wewnętrznego oraz ciągłych walk i prześladowań, 
jakie musiał cierpieć ze strony swojego ludu, choć przecież starał się go za wszelką cenę zbawić. Jednak moc wezwania 
Bożego zwyciężyła i Jeremiasz miał odwagę podjąć życie ryzyka i walk bez końca. Wiara i ufność w Bogu podtrzymywały 
go: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz... O Panie, Tobie powierzyłem swą sprawę” (Jr 20, 11-12). Dzieje tego 
proroka, tak ludzkiego w opowiadaniu swojego wewnętrznego cierpienia, mogą być wielką zachętą dla licznych 
apostołów, wystawionych również dzisiaj na twardą walkę. Lecz oni szczęśliwsi są od Jeremiasza, mają na swoją 
pociechę przykład i naukę Jezusa, którego tamten był tylko figurą. Jezus powierzając Dwunastu posłannictwo głoszenia 
dobrej nowiny, uprzedził ich o ryzyku, na jakie się wystawiali: „Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą 
was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu” (Mt 10,17-18). Wszystko to jest 
bardzo twarde, lecz nie powinno dziwić, ponieważ uczniowi nie może przypaść los odmienny od losu jego mistrza: „Jeżeli 
Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15, 20). Kiedy Apostołowie zobaczą, jak Jezus będzie ciągniony 
przed trybunały, policzkowany, cierniem koronowany, skazany na śmierć, krzyżowany, wówczas zrozumieją doniosłość 
Jego słów. A później oświeceni Duchem Świętym pojmą, że dzielić los Mistrza to również zaszczyt. Zresztą, czego należy 
się lękać od ludzi? Mogą oni wyszydzić, prześladować, pozbawić dóbr doczesnych, uwięzić, a nawet zabić; lecz to nie jest 
najgorsze zło. Pan bowiem mówi: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej 
tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. W pewnych wypadkach wierzący może stanąć wobec ostatecznej 
alternatywy: albo z obawy przed ludźmi wyprzeć się wiary i stracić duszę; albo z obawy, by nie być na zawsze 
odłączonym od Chrystusa, wystawić się na wielkie szkody, a nawet na śmierć, i zapewnić sobie życie wieczne. 
Męczeństwo, najwyższy akt miłości ku Bogu, jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, gdy uchylenie się od niego 
oznaczałoby zaparcie się wiary. Jezus pragnąc, aby Jego uczniowie nie czuli się opuszczeni w czasie walk 
i prześladowań, dodaje im odwagi przypominając opatrzność Ojca niebieskiego, obecnego w najmniej nawet ważnych 
okolicznościach życia swoich stworzeń. Jeśli On nie zapomina nawet o wróblu, czy mógłby zapomnieć o swoich dzieciach 
wystawionych na niebezpieczeństwo z miłości ku Niemu? „Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” (w. 31). 
A jak Ojciec niebieski troszczy się o nich, tak Chrystus kiedyś będzie ich świadkiem wobec Ojca, aby niejako odpłacić ich 
świadectwo przed ludźmi. „Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie” (w. 32). 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją 
do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas 
sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z 
nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, 
przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg 
w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. 
Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała. 
 

2. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na 
budowach, w szpitalach (wiele pielęgniarek przynależy do naszej Parafii!), transporcie, pozostających na 
koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli 
wypoczywać. 

3. W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, przypada święto św. Tomasza Apostoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on 
głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i 
Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej 
pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, 
wielu miast, w tym Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary. 
 

4. W czwartek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne 
Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo 
chorym, cierpiącym i seniorom. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut 
zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce. 
8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i 
Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania. 



 
 

June 24th & 25th, 2017 
 
 

Weekly Collection     $4,668.00 
Maintenance      $1,592.00 
Peter's Pence      $   747.00 
 

 
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 

 
 
 

 
 

Lest We Forget 
Because of them, our lives are full— 

Because of them, our nation lives 
Because of them, our world is Blessed. 

 

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. 

 

 

 
XIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 

The saying of Jesus in Today's Gospel—"Whoever 
receives a prophet because he is a prophet will receive a 
prophet's reward"—is illustrated in the short story from 
the Book of Kings.  For receiving the prophet Elisha 
because he is a prophet and "a holy man of God," the 
Shunammite woman receives as reward the biblical 
equivalent of eternal life.  She will have a son.  In a 
sense, this is the principle operative in the excerpt from 
Paul's Letter to the Romans as well.  By receiving Jesus 
Christ "raised from the dead" because we know him to 
be the Christ, we receive a share in his "reward," that is, 
in his life for God "by the Glory of the Father."  This is no 
cheap grace, however, for receiving Jesus worthily 
means dying to sin, to self, and finding newness of life in 
him.  The death to self required of those who would 
follow Jesus has social as well as spiritual ramifications.  
It may even disrupt family life.  Although Matthew has 
softened the saying of Jesus considerably by rendering 
the verb "hate" (cf. Lk 14:26) as "loving more than," his 
words warn us that the Gospel may require everything 
we cherish, even family life. 

 

 
 

Anna Burzawa, Thomas Czajkowski, Pauline Dauphers, 
Dorothy Dominski, Bartoszek Dudek, Zenon 
Dzięgielewski, Theresa Eaton, Charles & Eileen Fair, 
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert Kalinowski, 
Alice S. Laird, Sue Lynch, Anthony Marion, John Matas, 
Adam Matusz, Marie Niwore, 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, Mitch 
Tacs, Doris Tarquinio, Anna Wozniak, Esther Zamorski, 
 
 

 
 

 
 

Please call the Rectory Office 

to add or delete names from the list. 

 
THOUGHT FOR TODAY 

Not everyone can become a genius, but the path of 
holiness is open to all. 
  

    Saint Maximilian Kolbe 

 



 

 

 
OFFICE CLOSED 

This Tuesday, we will celebrate our 

Independence Day.  In observance of this 

holiday, the Rectory Office will be closed on 

Tuesday, July 4, 2017. 
 
 
 

Have a happy and safe holiday. 

 
BIURO PARAFIALNE - We wtorek, z okazji 

Święta Niepodległości, biuro parafialne 

będzie nieczynne. Życzymy miłego 

odpoczynku! 

 
NEW SUMMER SCHEDULE 

 

 

THE RECTORY OFFICE WILL BE 

CLOSED ON FRIDAYS DURING 

JULY AND AUGUST, 

IN ADDITION TO WEDNESDAYS 

 

BIURO PARAFIALNE - Pamiętajmy, że w 

czasie wakacji biuro parafialne jest 

dodatkowo nieczynne w piątki! 

 

MASS INTENTIONS FOR 2017 
Mass intentions for 2017 are still available in the Mass 
Intention book during regular business hours in the 
rectory.  Only one intention is taken for the weekday 
Mass on Monday through Saturday morning.  The 
weekend Masses, which include the Saturday evening 
Mass and all the Masses on Sunday, have multiple 
intentions available. 

 

 

 
 
 

 

XIV ANNUAL WALKING PILGRIMAGE 
Once again the parish will have their Annual Walking 
Pilgrimage from St. Hedwig to the American 
Czestochowa in Doylestown, PA on the weekend of 
August 12th & 13th, 2017.  All parishioners are invited to 
participate in this spiritual journey.  For further 
information please call Wioletta Wyszynski 577-5312. 

 

XIV Piesza Pielgrzymka z Trenton do 

Amerykańskiej Częstochowy  odbędzie się w dniach 12-
13 sierpnia 2017. Więcej informacji na stronie 
pielgrzymki www.pielgrzymkaztrenton.com Tel.(609) 577 
5312. 

 
 

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. 

 

http://www.pielgrzymkaztrenton.com/

