
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, March 16th, 2020  
   7:00 a.m. † Ewa Dziekońska 
     od Felicji Koseckiej 
TUESDAY - WTOREK, March 17th 
   7:00 p.m. † Władysław Łabiński 
     od syna 
THURSDAY - CZWARTEK, March 19th, St. Joseph 
   7:00 a.m. † Krystyna Dziekońska 
     Felicji Koseckiej 
FRIDAY - PIĄTEK, March 20th

 

   7:00 a.m. † Dorothy Varga 
      from sister Ginny 
SATURDAY - SOBOTA, March 21st 

   5:00 p.m. † Frances Zsolnay 
      from Dawn McGowan 
   † Theresa Gall 
      from granddaughter Barbara 
   † Joseph Suosso 
      from the St. Hedwig KOC #7244 
   † Pauline Sikorski 
      from husband Edward & family 
   † Joseph Sbardella 
      from Anita Toth 
 
 

 
 
 

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. 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 

 

† Julian Kmiec from John & Julianne Bogdan 

 
Chapel 

 

† Lillian Zyla from John & Julianne Bogdan 

 

 
SUNDAY - NIEDZIELA, March 22nd, 2020 
      IV Sunday of Lent 
      IV Niedziela Postu 
 

  8:00a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla rodziny Kania 
 
 

 

   † Zofia Kieruczenko 
      od rodziny 
   † Anna i Maria Popławska 
      od rodziny 
   † Maria i Henryk Półtorak 
      od siostry Dany 
   † Emilia Jarocka 
      od siostry z rodziną 
   † Tadeusz Mazurek 
      od córki z rodziną 
   † Mirosław, Wiesław, Regina 
      i Tadeusz Kozikowski 
      od rodziny 
   † Jarosław Zielinski 
      od rodziny 
   † Jadwiga Sędek 
      od Barbary 
   † Ernest i Mildred Wormley 
      od Marii 
 

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

   † Jan Matas 
      from Peter & Lillian Miko 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Antoinette Klosinski 
      from John & Joanna Skrzypek 
   † Anthony Giacobbe 
      from the Mero family 
 

 11:00  a.m. † Witold Kuczykowski 
      od żony z dziećmi 
   † Eugeniusz Kłoda 
      od syna z rodziną 
   † Karol i Artur Radgowski 
      od rodziny 
   † Jan Pietranik 
      od syna z rodziną 
   † Jakub Sikorski 
      from Edward Sikorski & family 
   † William Milinowicz 
      from Edward Sikorski & family 
   † Józef, Marianna i Ignacy Zambrzycki 
      od rodziny 
   † Janina i Michał Trzpis 
      od córki 
   † Zofia i Antoni Strugała 
      od wnuczki 
   † Michał Wolak 
      od przyjaciół 

 

 



 
 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – J 4,5-42: Jezus przy studni spotyka kobietę 

samarytańską.  Na Bliskim Wschodzie, szczególnie na jego pustynnych terenach, woda jest od wieków symbolem 

życia. W jednym miejscu w Samarii nabrała ona szczególnego znaczenia - nieopodal ruin biblijnego Sychem, na 
przedmieściu ruchliwego i głośnego arabskiego miasta Nablus znajduje się studnia, którą według tradycji wykopał Jakub, 
syn Izaaka, a u schyłku życia przekazał synowi Józefowi. Nad miejscem opiekę sprawuje społeczność grecko-
prawosławna, która wzniosła tu piękny kościół w stylu późnoromańskim. Wizyta w tym miejscu wywołuje ogromne 
wrażenie. Wystarczy bowiem, wejść wprost z ulicy na teren kościoła, aby całkowicie pozostawić za sobą tętniące życiem 
miasto. Ogarnia nas kojący spokój i cisza. Ten, kto był w tym niezwykłym miejscu i zaczerpnął wody ze studni znajdującej 
się w głębi kościoła w niewielkiej krypcie, nigdy nie zapomni jej smaku. Jest wyborna, a każdy jej łyk przywołuje znaną 
każdemu chrześcijaninowi scenę spotkania Jezusa z Samarytanką. Mimowolnie nasuwa się pytanie o to, czy ta woda 
zawsze tak smakowała, czy dopiero od momentu, kiedy Pan zapragnął jej skosztować i poprosił kobietę, aby zaczerpnęła 
dla Niego. W tej ewangelicznej scenie Jezus przełamuje pewne tabu. Po pierwsze: rozmawia publicznie z kobietą, po 
drugie: jego rozmówczyni jest Samarytanką, a więc jest wyznawczynią wiary uznawanej przez Żydów za wypaczenie 
judaizmu. Pan nie potępia ani samej kobiety ani jej życia. Zamiast tego tłumaczy, Kim jest i zachęca do oddawania czci 
Bogu Jedynemu niezależnie od miejsca sprawowanego kultu: Góry Garizim czy Jerozolimy. Punktem kulminacyjnym 
rozmowy jest moment, kiedy Pan Jezus wyjawia kobiecie, że jest wyczekiwanym Mesjaszem. Tajemnica zostaje 
wyjawiona, pragnienie zaspokojone i Samarytanka odchodzi, pozostawiając puste naczynie, co Ewangelista wyraźnie 
podkreśla. Tak jak Pan Jezus prosił Samarytankę, tak i ja proszę dziś Jego: Daj mi się napić. Daj mi się napić i pozwól 
zaspokoić pragnienie życia wiecznego, Panie.  
 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o 

nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i 
silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w 
tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 
7:00 PM i niedzielnych Gorzkich Żalach po Mszy św. o godz. 11:00. Przypominam, że za pobożny udział w tych 
nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. 
 

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia 
miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma 
Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, 
postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym 
czasie jest przecież naszym obowiązkiem. 
 

3. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją 
ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby 
Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech 
nasze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą 
promieniowały żywą wiarą. 
 

4. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna 
Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. 
Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za 
mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle 
trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale 
także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji 
odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich 
konających. 

 

 



 
 

March 7th & 8th, 2020 
 

Weekly Collection     $4,080.00 
Maintenance      $1,406.00 

 
zy 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.  For information please call the 
Rectory at 609-396-9068. 

 
 

 

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. 
 
 

 

 

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. 

 

 

 
THIRD SUNDAY OF LENT 

Water is necessary for life.  It is so essential that 
scientists search for its presence on other planets to 
determine whether they can support life.  The Israelites 
were desperate for it when wandering in the desert.  The 
well in Sychar had supplied water to residents going 
back to Jacob.  This source of water had sustained life 
for generations.  But Jesus raises the stakes on the 
woman at the well.  His source of water sustains life 
eternally.  Repeatedly Pope Francis has stressed the 
missionary character of the Church.  The woman at the 
well typifies his character.  She encounters Jesus, has a 
transformative experience, then drops everything to go 
tell her friends and neighbors.  Her testimony bears fruit, 
as it leads them to go out, find Jesus, and convince him 
to stay.  They begin to believe, but after hearing for 
themselves, they become convinced.  Like living water, 
her faith in Jesus flows out from her to transform those 
around her.  In the passage from Exodus, God would 
have every right to punish the people.  They were openly 
revolting against Moses, complaining that they were 
worse off than when they were enslaved.  Instead, God 
gave them the water they needed to survive in the 
desert.  Similarly, Jesus could have condemned the 
woman for repeatedly divorcing her husbands and now 
living with a sixth man outside marriage.  Instead, he 
offers her living water.  Neither the woman nor the 
Israelites deserved the life-giving water they were given. 
Nor did we do anything to deserve the life-giving waters 
of baptism.  But, to paraphrase Paul, God gave us the 
waters of salvation while we were still sinners. 

 

 
 

Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, Tim 
Cicon, Sr., Mark Cicon, Dorothy Dominski, Bartoszek 
Dudek, Helena Dzięgielewska, Zenon Dzięgielewski, 
Sabina Dziewięcka, Charles & Eileen Fair, George & 
Carol Fuzes, Fr. Fred Jackiewicz, Helen Jamieson, 
Charles Kowalski, Alice S. Laird, Sue Lynch, Adam 
Matusz, Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes Poli, 
Jurek Probola, 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, 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. 

 

 

 

 

 

STATIONS OF THE CROSS 

EVERY FRIDAY 
 
 

7:00 pm (English - Chapel)  
 

7:00 pm (Polish - Church) 

 
Gorzkie Żale (Bitter Lamentations) – During 

Lent, every Sunday after the 11:00 am Mass, we will 

sing GORZKIE ŻALE. It’s a beautiful Polish Lenten 

devotion.  English speaking Parishioners who don’t 
understand Polish are cordially invited to be with us 
during this blessed time. 

 
ST. HEDWIG’S KNIGHTS OF COLUMBUS 

LOAVES & FISHES 
St. Hedwig’s Knights of Columbus #7244 has begun 
their annual Loaves & Fishes Food Drive at all masses 

and ending Sunday, March 
29, 2020.  Because of your 
generosity and support of this 
program, in this time of great 
need, we are able to give food 
to families in our community.  

All items collected are given to Catholic Charities and 
Mount Carmel. 
 
Here is a list of the critical “canned and non-perishable” 
food items needed: 

 

 

 
 

   Cereal, Peanut Butter/Jelly 
   Coffee, Pasta, Rice 
   Canned Vegetables 
   Spaghetti Sauce 
   Canned Soup 
   Cake Mix / Brownie Mix 
   Jello / Pudding Mix  

 

 

 
 

You can assist us by bringing your food items to church 
and placing your bag(s) of food behind the railing at the 
Blessed Mother side of the altar.  Thank you for your 
support and may God bless you and your family. 

 
 

 


