
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, June 5th, 2017  
     St. Boniface 

   7:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże dla Piotrusia 
     od wujka 
TUESDAY - WTOREK, June 6th 
   7:00 p.m. † Jean Sikorski 
     from Pat, Kathy & Ted 
WEDNESDAY - ŚRODA, June 7th 
   7:00 a.m. † Katherine Wolak 
     from Helen Hutchins 
THURSDAY - CZWARTEK, June 8th 
   7:00 a.m. † Małgorzata Sidur 
     od Stanisławy Sidur 
FRIDAY - PIĄTEK, June 9th

 

   7:00 a.m.    Health & Blessing for Fr. Jacek 
      on his 13th anniversary  
      as Pastor at St. Hedwig 
SATURDAY - SOBOTA, June 10th 

   7:00 a.m. † Dot Rose 
      from friends 
 
 

   5:00 p.m. † Joseph Nizolek 
      from Mary & Liz 
   † Frank & Florence Grudzina 
      from Mary & Liz 
   † Dec. Mem. of the Zajac family 
      from Rosalie Blicharz 
   † Charlotte Misiolek 
      from daughter Lillian & family 
   † Aleksander Łapinski 
      from sister & family 
   † Joseph Janukowicz 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
   † Helen E. Burt 
      from husband Roger Burt 
 
SUNDAY - NIEDZIELA, June 11th, 2017 
   9:30 a.m.     Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 
 
 
 

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 
 
 

 

      Health & Blessings 
      for Charlotte Wszolek on her 
      70th anniversary as a Felician sister 
      from Julian Wszolek & family 
 
 
 

   † Patricia Grenda 
      from Joseph & family 
   † Stanley & Evelyn Sokolowski 
      from Gail & Eric Thornton 
   † Frank Gall 
      from granddaughter Barbara 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Katherine Wolak      
      from Bogusława Niemirka 

 
SUNDAY - NIEDZIELA, June 11th, 2017 
       Holy Trinity 
       Uroczystość Trójcy Świętej 
 
 
 

   8:00 a.m. † Antoni Dziekoński 
      od brata 
   † Zygmunt Dyjak 
      od syna z rodziną 
   † Henryk Zabłocki 
      od córki Barbary 
   † Józefa Pilska 
      od córki z rodziną 
   † Marianna Wieczorek 
      od córki Celiny z rodziną 
   † Katherine Wolak 
      od Aleksandry Węglarz 
   † Zofia Domżalska 
      od rodziny 
 
 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boźe 
      dla Stefani Józefiak 
      z okazji 80 urodzin 
      od córki z rodziną 
 

      O zdrowie i błog. Boże 
      dla Zosi i Szczepana oraz szczęśliwą 
      podróż do Polski 
 

   † Leokadia i Stefan Truszkowski 
      od syna z rodziną 
   † Benjamin Niemirka 
      od syna z rodziną 
   † Stefan Dzięgielewski 
      od rodziny 
   † Krystyna Zaremba 
      od Marzeny z rodziną 
   † Jan i Ewa Sokół 
      od wnuków 
   † Stanisław Kwiatkowski 
      od żony z rodziną 
   † Sławomir Obrycki 
      od Marzeny z rodziną 
   † Antoni Karwowski 
      od syna z rodziną 
   † Janusz Zarzycki (30 rocz.) 
      od córki z rodziną 
   † Feliksa i Stanisław Marczewski 
      od syna z rodziną 

 
 
 
 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
† Jan Radgowski from wife Jadwiga 

† Dot Rose from friends 
 

Chapel 
 

 

† Henry & Dolores Jakubowski from Kathy & Ted 
† Zofia Domżalska from family 



ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - J 20,19-23: Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i 
Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. 
 

Nie lubimy prawdy. Najczęściej się jej obawiamy. Wolimy żyć w złudzeniach. Prawda wydaje się przemawiać przeciw nam. Nie lubimy 
słuchać prawdy z ust lekarza, który odkrywa groźną chorobę w naszym organizmie, nie lubimy słuchać prawdy z ust osoby bliskiej, 
która ma do nas pretensje o złe postępowanie. Nie lubimy przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć nam prawdę w oczy. Dlatego też 
nie lubimy spotkania z Bogiem — bo wiadomo, że On mówi tylko prawdę i czeka na nasze słowa prawdy. Żyjemy w świecie 
zakłamania. Przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, gdy okłamujemy innych i gdy inni nie mówią nam prawdy. Chrystus powiedział 
Apostołom: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Niewielu chrześcijan odkrywa wyzwalającą moc prawdy, niewielu też 
doświadcza zawartej w niej radości. Znajomość prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy i wolności człowieka. Odkrycie bogactwa 
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch 
Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący 
o prawdzie. Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa dochowanie 
wierności prawdzie graniczy z heroizmem. Stąd też postanowił swoim uczniom zesłać pierwszy dar — Ducha Prawdy — aby już nie żyli 
dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. W oparciu o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo 
swojej wiary. Sam Jezus w rozmowie z Piłatem wyznał: „Jam się na to narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 
prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego”. Wskazał tym samym na ten zakres fal, na którym zawsze można nawiązać 
z Nim kontakt. Jest to fala umiłowania prawdy. On na tej fali przemawia. Na niej można Go słuchać. Duch Święty to właśnie owa fala 
Bożej Prawdy docierająca do każdego, kto jest z prawdy, kto chce jej słuchać. Wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało 
miejsce w Jerozolimie w kilka tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie jest to jedynie wspomnienie, możemy dziś zostać 
napełnieni Duchem Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus przyszedł na ziemię i wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na ziemię 
i nie opuści jej, aż do skończenia świata. Jest i działa w Kościele i przez Kościół. To jest tajemnica obecności Boga, która pozwala 
ludziom poznać i umiłować prawdę. Nie musimy mówić o świętości, wystarczy mówić o umiłowaniu i wierności prawdzie, nie trzeba 
mówić o wolności — wystarczy ukochać prawdę, a ona sama nas wyzwoli. Człowiek poznający prawdę o sobie, o świecie, o Bogu 
odnajduje swoje miejsce w otaczającej go rzeczywistości. Świętość zaś i wolność polega na zajęciu tego miejsca, jakie nam Bóg 
wyznaczył. Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą. Ci, którzy żyją w duchu prawdy, spotykają się na 
płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. Każde kłamstwo oddziela od innych, prawda jednoczy i staje się mocą wspólnoty. Pochylmy głowy 
i otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, który przybywa, by nas uświęcić i doprowadzić do pełni wolności. 
 

MSZE ŚW. W INT. OJCÓW - 18 czerwca, z okazji Dnia Ojca wszystkie Msze św. będą odprawiane właśnie w Ich intencji. Jeżeli 

ktoś chciałby dołączyć intencję swojego Taty - żyjącego czy też zmarłego - do Mszy św., przy drzwiach kościoła są wyłożone kopertki 
do tego właśnie celu. Módlmy się często za naszych drogich Rodziców! 

PIKNIK PARAFIALNY - 25 czerwca, w ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 1:00 PM do 7:00 PM organizujemy po raz 

kolejny nasz parafialny piknik, w tym samym miejscu, co rok temu: Elks Lodge Picnic Pavilion, 110 Hickory Corner Road, East Windsor, 
NJ. Cena wstępu to $10 od osoby; dzieci poniżej 10 lat nie płacą. Dojazd do miejsca od kościoła: ulicą Brunswick jedź prosto do drogi 
nr. 1, jedź dalej prosto do Quakerbridge Road, na skrzyżowaniu z Village Rd. skręcić w lewo, jedź do drogi nr. 130 i nast. skręć w lewo. 
Jedź prosto do skrzyżowania świetlnego z Hickory Corner Rd. Skręć w lewo. Miejsce piknikowe jest po prawej stronie. Zapraszamy na - 
jak zwykle smaczne jedzenie (w cenie biletu), dobrą muzykę i zabawę! Do miłego!!! 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. 

Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć 
tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i 
przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w 
Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się 
tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą. 

2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest 
jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie 
dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności. 

3. W poniedziałek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej 
Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież 
bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i 
w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele. 

4. We wtorek, 6 czerwca, przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego 
polskiego błogosławionego prośmy o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla 
rządzących naszym narodem. 

5. W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i 
wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym 
roku otrzymali święcenia kapłańskie. 

6. W czerwcu odmawiamy codziennie Litanię do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, 
obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, 
uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. 

7. W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. 



 
May 25th, 2017 

 
 

Ascension      $   677.00 
 

May 27th & 28th, 2017 
 

Weekly Collection     $5,745.00 
Maintenance      $1,785.00 
 

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. 

 

 

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. 

 

 
PENTECOST SUNDAY 

 
 

Today’s readings present us with not one but two 
accounts of the Pentecost event.  In the first reading, we 
have Luke’s as it appears in Acts, and in the Gospel, 
John’s, which is set not on the Jewish feast of Pentecost 

but on Easter evening.  Both relate 
the same extraordinary occurrence: 
the assembled disciples receive the 
Holy Spirit which arrives in the form 
of moved air (wind in Acts, breath in 
John) and are sent to proclaim the 
good news of Jesus’ resurrection.  
They proceed immediately—Peter 
to the Jews gathered in Jerusalem 
in Acts and the disciples to Thomas 

in John.  Luke models his story on the manifestation of 
God on Sinai when, with loud peals of thunder, “the Lord 
came down upon it with fire” (Ex 19:16, 18); the pattern 
for John’s version is the second story of creation in 
Genesis, where God blew the breath of life into the clay 
figure who became thereby a living being (2:7).  So it is 
that today’s readings illustrate the unity in diversity that 
Paul preaches to the Corinthians as the hallmark of the 
one Spirit. 
 

 

 

 
 
Anna Burzawa, Pauline Dauphers, Dorothy Dominski, 
Bartoszek Dudek, Zenon Dzięgielewski, 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, Kathy Sweeney, Mitch Tacs, Doris Tarquinio, 
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 #:_______________________________________ 
 
 

 

 
 
 

 

FATHER’S DAY 
 

 
 

The day to honor, respect and show our love to our 
fathers will soon be upon us.  One way to honor them is 
by including them in the Masses for Father’s Day.  
Envelopes are available at the entrances of the church.  
Please fill in the name of the father you wish to be 
remembered and return them before Father’s Day, 
Sunday, June 18th, 2017. 
 

 

 

 
PARISH PICNIC 

The St. Hedwig Parish Picnic will be held on Sunday 
June 25, 2017 at The Elks Lodge Picnic Pavilion, 110 
Hickory Corner Road, East Windsor, NJ.  Cost of tickets 
is $10.00 per person, children under 10 are free.  Tickets 
are available for sale at all the Masses in the vestibule, 
the Sacristy or in the Parish Office during regular office 
hours.  Picnic will run from 1:00 pm to 7:00 pm.  Price 
includes food and entertainment.  All are welcome. 

 

DIRECTIONS TO: THE ELKS PICNIC PAVILION 

110 HICKORY CORNER RD. 

EAST WINDSOR, NJ 08520 

From Trenton Area:  Take Rt. 1 to Quakerbridge Road, 
make a left onto Village Road, follow to 130 and make a 
left, go straight to light at Hickory Corner Rd. and make a 
left.  Picnic area is a short drive on right. 

 

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. 

 
 
 
 

 

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. 

 

 

 


