
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, July 16th, 2018  
   7:00 a.m. † Edward Patrick Conroy 
     from uncle Tom 
TUESDAY - WTOREK, July 17th 
   7:00 p.m. † Catherine Foy 
     from children 
WEDNESDAY - ŚRODA, July 18th 
   7:00 a.m. † Margaret Sidur 
     od mamy 
THURSDAY - CZWARTEK, July 19th 
   7:00 a.m. † Grażyna Kudyba 
     od mamy 
FRIDAY - PIĄTEK, July 20th

 

   7:00 a.m. † Tadeusz i Antoni Dębinski 
      from Teresa Zaleski 
SATURDAY - SOBOTA, July 21st 
 

   5:00 p.m. † Marian Michalak 
      od rodziny 
   † Kazimiera i Czesław Karwowski 
      od wnuka 
   † George Czachor 
      from Kathy Kovacs 
   † Leokadia Dudzinska  
      from family 
   † Agnieszka Dudzinska 
      from family 

 

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 22nd, 2018 
    XVI Sunday in Ordinary Time 
    XVI Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boze dla Filipka 
      od wujka 
 
 
 

   † Jadwiga Radgowska 
      from Celina & Witold Slaby 
   † Stefan i Janina Czerniak 
      od siostry Dany 
   † Stanisław Tupaj 
      od brata z rodziną 
   † Janina i Antoni Nycz 
      od córki 
   † Czesława i Franciszek Kowalski 
      od syna 
   † Stanisław Trzeska 
      od wnuczki 
   † Za zmarłych z rodziny Trzesków 
      od wnuczki 
   † Jan Kowalski 
      od brata 
   † Leonarda Kokoszyńska 
      od Barbary i Zbigniewa 
   † Jarosław Zielinski 
      od rodziny 
 

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

 

   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Stella Sredinski 
      from George Contento 
   † Lidia Kurpiewska 
      from family 
   † Jerzy Niksa 
      from family 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Anny Wroczyńskiej 
      od Iwony 
 

 

      O zdrowie i błog. Boże 
      dla Wiesławy i Bogdana 
      od rodziny 
 
 

      O zdrowie i bog. Boże dla Ani 
      od Danuty 
 
 

   † Maciej Lewandowski 
      od rodziców z rodziną 
   † Stanisław Kwiatkowski (2 rocz.) 
      od żony z dziećmi 
   † Tomasz Pukajło 
 

   † Marianna Nowrocki (21 rocz.) 
      od rodziny 

 



XV NIEDZIELA ZWYKŁA - Mk 6,7-13: Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. 

Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani 
torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do 
jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was 
słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do 
nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 
 

Plan zbawienia, jaki dzisiaj ukazuje drugie czytanie (Ef 1, 3 – 14), może służyć za punkt wyjścia do rozważania liturgii 
słowa. Św. Paweł mówi o powołaniu do zbawienia wierzących, błogosławionych w Chrystusie i „wybranych w Nim przed 
założeniem świata” (w. 4), przeznaczonych przez Boga na „przybranych synów swoich” (w. 5). Ten wspaniały plan 
miłosierdzia dokonuje się „przez Jezusa Chrystusa”; to Jego krew odkupuje ludzi z grzechów i udziela im „bogactwa Jego 
łaski” (w. 7). Lecz trzeba również pracy poszczególnych ludzi: wiary i osobistego wkładu, aby „być świętymi i nieskalanymi 
przed obliczem Boga w miłości” (w. 4). Słuszne wiec, aby wierzący, otrzymawszy tyle dobrodziejstw — „słowo prawdy, 
Ewangelię... zbawienia” (w. 13) — głosili to braciom. Nikt nie może myśleć, że powołanie do zbawienia, do świętości 
kończy się na trosce o własne dobro; wówczas nie byłoby już świętości chrześcijańskiej, dokonującej się w miłości 
Chrystusa, który oddał życie swoje na odkupienie całej ludzkości, w miłości Ojca niebieskiego ogarniającego wszystkich 
ludzi. Każdy chrześcijanin jest obowiązany, chociaż w różny sposób, przekazywać innym „Ewangelię zbawienia”. 
Niektórzy jednak otrzymali szczególny nakaz: to prorocy i apostołowie. Mówi o tym pierwsze czytanie i Ewangelia. 
Powołuje ich Bóg, wybierając z całkowitą wolnością spośród wszystkich rodzajów osób i mając szczególne upodobanie 
w najbardziej pokornych i prostych. Oto Amos, wybrany nie spośród proroków zawodowych, lecz spośród pasterzy: „Od 
trzody wziął mnie Pan i rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego»” (Am 7, 15). Bóg posyła go do ziemi 
obcej, aby głosił sprawiedliwość; nienawidzą go miejscowi kapłani i chcieliby się go pozbyć. Lecz Amos nie ugina się, 
świadomy i silny powołaniem Boga, który nakazuje mu mówić wszystkim wszystko z całą swobodą; nie szuka swojej 
korzyści, nie stara się zyskać wdzięczności ludzi, chce jedynie zanieść im słowo Boga. Oto Apostołowie, których wybrał 
Jezus spośród prostych ludzi, uczynił uczestnikami swego posłannictwa i swojej władzy. „Przywołał do siebie Dwunastu 
i zaczął rozsyłać ich po dwóch” (Mk 6, 7), nakazując im głosić nawrócenie i udzielając im władzy wyrzucania szatanów 
i uzdrawiania chorych. Jezus nakazuje im postępować z jak największą prostotą i bezinteresownością: nie zabierać na 
drogę niczego, co nie jest ściśle konieczne, nie troszczyć się o to, by gromadzić zapasy dla własnego utrzymania; zaufać 
natomiast opatrzności Ojca niebieskiego, który będzie się troszczył o nich poprzez gościnność — mniej lub więcej obfitą, 
z którą się spotkają w miejscach odwiedzanych. Jeśli warunki lub zwyczaje współczesnego społeczeństwa nie pozwalają 
kierować się ściśle tymi normami, to jednak należy koniecznie zachować ducha ubóstwa i oderwania. Współpracownicy 
Tego, który przyszedł głosić Ewangelię ubogim, apostołowie wszystkich czasów, powinni iść jak On — ubodzy do 
ubogich; bogaci jedynie powołaniem otrzymanym, łaską i Duchem Chrystusa. Jeśli Ewangelia nie jest w ten sposób 
głoszona — bezinteresownie i z całkowitym oddaniem — nie będzie przyjęta ani nie przekona. Z drugiej strony również ci, 
którym głosi się słowo Boże, mają pewien obowiązek do spełnienia: przyjąć ją z uległością, uznając w proroku lub 
w apostole wysłańca Bożego i zaopatrując z miłością jego potrzeby: „Wart jest bowiem robotnik swej strawy” (Mt 10, 10). 
Kto odrzuca słowa Pana i nie chce ich słuchać, ten opiera się łasce i zamyka sobie drogę do zbawienia. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Pan Jezus wysłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażył ich obficie w dary duchowe. Cały Kościół do 

dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów świętych. Możemy z nich 
owocnie korzystać tylko wtedy, gdy zaufamy Jezusowi. 
 

 

2. Niech Jezus obdarzy swoimi duchowymi darami solenizantów i jubilatów całego tygodnia. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
 

16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów. 
 

Czytana Ewangelia w tygodniu: lipiec ‘18 
 
 

    16 PONIEDZIAŁEK  Mt 10:34-11:1 
 

 

    17 WTOREK   Mt 11:20-24 
 
 

    18  ŚRODA   Mt 11:25-27 
 
 

    19 CZWARTEK   Mt 11:28-30 
 
 

    20 PIĄTEK    Mt 12:1-8 
 
 

    21 SOBOTA   Mt 12:14-21 

 



 
June 30th & July 1st, 2018 

 

Weekly Collection     $4,565.00 
Maintenance      $1,516.00 
Peter's Pence      $   684.00 
 

July 7th & 8th, 2018 
 

Weekly Collection     $4,161.00 
Maintenance      $1,615.00 
 

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 
When I feel ill-equipped for the journey, do I trust that 
God will provide what I need? 

 

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 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Samuel Arnone from the Mero family 

 
Chapel 

 

† Charles & Florence Mieszkowski from daughters 
 

 

 
XV SUNDAY IN ORDINARY TIME 

When Amos is banished from Bethel for his prophesying, 
he responds, "I was no prophet ... I was a shepherd and 
a dresser of sycamores" (Amos 7:14).  Like Jesus' 
disciples centuries later, Amos did not study to be a 
priest or a prophet.  He was called by God from his 
chosen profession.  He cared for sheep and also for the 
fig-like fruit of the sycamore tree, which had to be 
pierced to allow it to ripen fully.  Perhaps in is new role 
he needed to pierce the corruption of the rulers in order 
to let the kingdom of God blossom.  Jesus sent out the 
disciples two by two, which certainly made traveling 
easier and safer.  It is interesting to speculate about how 
they were paired off.  Perhaps Peter, impetuous and 
outspoken, was sent with Thomas, unsure of what he did 
not see himself.  Maybe Andrew, the fisherman, traveled 
with Matthew, the tax collector.  Who might have been 
paired with Judas?  Yet despite the differing 
personalities and backgrounds and attitudes, they were 
all able to do the work of the Lord.  Jesus' disciples 
could not bring much at all on their mission, but still they 
were able to attract followers, drive out demons, and 
cure many who were sick.  They could only take a 
walking stick, their sandals, and the clothes on their 
back, but that is not all they had.  They had authority 
over unclean spirits.  They had the model of Jesus, 
whom they had witnessed accomplishing these things.  
They assuredly had the Lord's guidance.  God provided 
all they needed; anything more would just have been 
unnecessary and distracting.  

 

 
 
 

Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, 
Pauline Dauphers, Dorothy Dominski, Bartoszek Dudek, 
Helena Dzięgielewska, Zenon Dzięgielewski, Sabina 
Dziewięcka, Theresa Eaton, Charles & Eileen Fair, 
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert Kalinowski, 
Alice S. Laird, Sue Lynch, John Matas, Adam Matusz, 
Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes Poli, Jurek 
Probola, Stanley Rette, Joseph Ryczkowski, Zofia 
Rynkowska, 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. 

 



 
SPECIAL COLLECTION  

Pontifical Mission Societies 
 

A Missionary Co-operative Plan Appeal will be made in 
our parish next weekend to benefit the missionary work 
of the Yarumal Foreign Missions.  The goal of the 
Yarumal Foreign Missions, who were founded 90 years 
ago, is to witness the Gospel of Jesus Christ among 
people and cultures where the Gospel is not yet fully 
preached.  They are present in Bolivia, Ecuador, Peru, 
Colombia, Panama, Kenya, Ivory Coast, Angola, 
Cambodia and Thailand.    Things are very different in 
those parts of the world.  Many times the whole 
community remains without the basic necessities for 
daily life: simple bread, running water, electrical power, 
means of communication, etc.  This collection will be 
used exclusively to support the Yarumal Foreign 
Missions.  Thank you in advance for standing in 
solidarity with us in our time of need and may God bless 
you for your prayers and financial donations to help 
Missionaries continue to preach the Gospel of Christ 
here and around the world.  We wish to welcome to our 
Parish Rev. Ramiro Reyes, mxy, who will be speaking at 
the Masses next weekend July 21st and 22nd, 2018. 

 
 

 

 

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. 
 

 
 

 

 

NEW SUMMER SCHEDULE 
 

 

THE RECTORY OFFICE WILL BE 

CLOSED ON FRIDAYS DURING 

JULY AND AUGUST, 

IN ADDITION TO WEDNESDAYS 
 

 

 

 

 
 

 

XVI 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 11th & 12th, 2018.  All parishioners are invited to 
participate in this spiritual journey.  For further 
information please call Agnieszka Chojnowska 609-356-
9381. 

 

XVI Piesza Pielgrzymka z Trenton do 

Amerykańskiej Częstochowy  odbędzie się w dniach 11-
12 sierpnia 2018. Więcej informacji na stronie 
pielgrzymki www.pielgrzymkaztrenton.com Tel.(609) 
356- 9381. 

 
BAPTISMS 

 

The following children were baptized  

in our Church: 
 

 

 

Daniel Dolata, son of Adrian Dolata & Anna Pretko; 

Matthew John Lesniak, son of Sebastian Lesniak & 

Agnieszka Fiedorowicz; Avalyn Rose Fischer, 

daughter of Jonathan Fischer & Samantha Thurlo; 

Victoria Ann Pasowski, daughter of Daniel 

Pasowski & Erin Hannigan; Sophia Zobel, daughter of 

Adam Zobel & Emilia Sokolowska; Juliana Sudol, 

daughter of Paweł Sudol & Anna Dziuba. 

 

Congratulations to the parents 

and godparents. 

 

http://www.pielgrzymkaztrenton.com/

