
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, March 2nd, 2020  
   7:00 a.m. † Rose V. Ciosek 
     from daughter 
TUESDAY - WTOREK, March 3rd 
   7:00 p.m. † Marianna i Konstanty Lipiszko 
     od wnuczki 
THURSDAY - CZWARTEK, March 5th 
   7:00 a.m. † Grażyna Remus (1 rocz.) 
     od męża 
FRIDAY - PIĄTEK, March 6th

 

   7:00 a.m.    Health & Blessings for Julian Wszolek 
      on his birthday 
      from parishioners 
SATURDAY - SOBOTA, March 7th 

   5:00 p.m.    Health & Blessings for Judy Briel 
      from Marysia 
 
   † Thomas Foy 
      from sisters & brother 
   † Ryszard Karwowski 
      from wife & family 
   † Stanley & Jean Sikorski 
      from Kathy 
   † Ron Dockter 
      from Martha & Halina 
   † Maria & Gregory Winniczuk 
      od rodziny Kawalec 

 

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, March 8th, 2020 
      II Sunday of Lent 
      II Niedziela Postu 
 

   8:00 a.m. † Sławomir Dzwonkowski 
      od rodziny 
   † Henryka i Mikołaj Figlarz 
      od syna z rodziną 
   † Krystyna Dziekońska 
      od męża z rodziną 
   † Marian Prawica 
      od żony z dziećmi 
   † Elżbieta Kieruczenko 
      od Haliny Pogorzelskiej 
 
   9:30 a.m.     Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 

 
 
 

      Health & Blessings  
      for the Jagielski family 
 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Helen Dura 
      from daughter Barbara 
   † Patricia Grenda 
      from Joseph & family 
   † Antoinette Klosinski 
      from John & Joanna Skrzypek 
 
 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże dla Wojciecha 
      z okazji urodzin 
 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże  
      dla Józefa Górskiego z okazji urodzin 
      od żony i syna 
 
 
 

   † Grażyna Remus 
      od męża 
   † Michael Wolak 
      od Haliny Musial 
   † Jan Kowal 
      od brata Tadeusza 
   † Karol i Artur Radgowski 
      od rodziny 
   † Ks. Sławomir Banach 
      od siostry 
   † Jan Banach 
      od córki 
   † Jerzy Banach 
      od siostry 
   † Małgorzata Krukierek 
       od rodziny 

 

 
 

 



 
 

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Mt 4,1-11: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony 

przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł 
do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: 
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: 
Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu 
Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i 
usługiwali Mu.  
 
 

Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Tak więc nawet Syn Człowieczy był 
wystawiany na pokuszenie! Ojcowie Kościoła twierdzili, że postęp duchowy człowieka dokonuje się poprzez zwalczanie 
pokus. Człowiek nie może przejść przez życie bez pokus. Im bardziej zbliża się do Boga, tym większe czyhają na niego 
pokusy, by jego wiara została poddana próbie. Kusiciel przystąpił do Jezusa dopiero po 40 dniach, kiedy Jezus poczuł 
głód i pragnienie. Tak samo do nas przystępuje kusiciel, kiedy mocno poczujemy różne nasze ziemskie potrzeby: głodu, 
bogactwa, seksu, sławy. Często im ulegamy, gdyż nie mamy takiej siły ducha, takiej woli, jaką miał Jezus. Przed 
kuszeniem nie chronią nawet mury kościelne, diabeł kusił Jezusa nawet z narożnika Świątyni. Diabeł ze swoimi pokusami 
miał dostęp do Jezusa, ma dostęp również do nas. Jezus nie wchodzi w dialog z kusicielem, lecz wszystkie Jego 
odpowiedzi są cytatami z Biblii. Tak i my, gdy najdzie nas pokusa, odpowiedź na nią znajdziemy w Piśmie Świętym. 
Szatan tworzy iluzję zaspokojenia naszych potrzeb, ale do prawdziwego zaspokojenia prawdziwych naszych potrzeb 
prowadzi nas Bóg. Prowadzi również poprzez „wodzenie na pokuszenie”, dając nam jednocześnie Słowo Boże jako 
panaceum na jego zwalczenie.  

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej 

Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: 
„Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla 
ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby 
owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy 
także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie. 
 

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej 
będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 7:00 wieczorem 
odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz. 11:00 Gorzkie Żale. Do licznego udziału w tych 
nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, 
a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post. 
 

3. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W 
ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach 
niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o 
suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny. 
 

4. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym 
życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego 
bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości. 
Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej 
Opatrzności Kościół i naród litewski. 

 



 
 

February 22nd & 23rd, 2020 
 

Weekly Collection     $4,627.00 
Maintenance      $1,657.00 
Central & Eastern Europe    $   695.00 

 
 

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.  For more information please call the 
Rectory 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. 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Feliks & Frances Grzywna from family 
 

Chapel 
 

† Ethel Schroeder from family 
 

 

 
FIRST SUNDAY OF LENT 

In John's Gospel, Jesus calls the devil the father of lies 
(John 8:44), but perhaps what is more insidious are the 
elements of truth mixed in with the devil's lies.  The 
deals the devil proposes in the desert could very well 
have come true had Jesus succumbed to temptation.  
The devil is even able to quote scripture to assure Jesus 
that they would work.  Similarly, the serpent in Eden 
cleverly spins truths into the web of lies.  Adam and 
Eve's eyes certainly were opened, after all.  Similarly, we 
find it easier to resist a claim that is an obvious lie than 
an enticement that has a kernel of truth.  We are not told 
if other animals tried to tempt Adam and Eve first, and 
only later did "the most cunning of all the animals" move 
in (Genesis 3:1). But it appears that the humans 
succumbed to temptation pretty quickly after being given 
the opportunity.  Jesus, on the other hand, resists 
temptation from the beginning and is steadfast in his 
obedience until the devil obeyed him and left.  Jesus is 
continually obedient to God's will, whether alone in the 
desert or alone on the cross.  Thanks to Adam and Eve, 
we are "like gods," in that we generally know what is 
good and what is evil.  But have we gained the wisdom 
that Eve desired?  Or do we exercise the same poor 
judgment that they did?  In Jesus we have a model of 
resisting temptation through obedience.  Do we have the 
wisdom to obey our conscience or do we foolishly give in 
to temptation? 

 

 

 
Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, Tim 
Cicon, Sr., Mark Cicon, Dorothy Dominski, Bartoszek 
Dudek, Helena Dzięgielewska, Zenon Dzięgielewski, 
Sabina Dziewięcka, Charles & Eileen Fair, 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. 

 



 
ST. HEDWIG’S KNIGHTS OF COLUMBUS 

LOAVES & FISHES 

St. Hedwig’s Knights of Columbus #7244 is beginning 
their annual Loaves & Fishes Food Drive at all masses 

starting next Saturday, March 
7, 2020 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. 

 

 

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. 

 
 

 
 

MASS INTENTIONS FOR 2020 

The Mass intention book for 2020 is now open 

during regular business hours in the rectory.   

There will be only one intention taken for the 

weekday Mass.  The weekend Masses, which 

include the Saturday evening Mass and all 

the Masses on Sunday, will have multiple 

intentions available. 
 

 
REMINDER!!! 

Daylight savings time begins next 
Sunday, March 8th, 2020.  Please be 
sure to turn your clocks 1 hour ahead 
before going to bed on Saturday 
night. 
 
 

ZMIANA CZASU - W sobotę 7-go marca zmieniamy 

czas na letni.  Pamiętajmy o przesunięciu 1 godzinę do 
przodu! 

 


