
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, March 25th, 2019  
    Annunciation of the Lord 

   7:00 a.m. † Bogusław Szulewski 
     od kuzyna 
TUESDAY - WTOREK, March 26th 
   7:00 p.m. † Stefan Sidur 
     od żony 
WEDNESDAY - ŚRODA, March 27th 
   7:00 a.m. † Robert Dura 
     from sister & family 
THURSDAY - CZWARTEK, March 28th 
   7:00 a.m. † Sophie Paslowsky 
     from Robert & Lea Paslowsky 
FRIDAY - PIĄTEK, March 29th

 

   7:00 a.m. † John & Mary Stefanics 
      from family 
SATURDAY - SOBOTA, March 30th 
 

   5:00 p.m. † Brian Picollo 
      from Fr. Jacek & St. Hedwig family 
   † Natalie Anna Kawalec 
      from parents & brother 
   † Vojtech "Al" Lakomcik 
      from Maria Kocaj 
   † Christine "Tina" Salava 
      from Sandy Meshanko 
 
 

SUNDAY - NIEDZIELA, March 31st, 2019 
   9:30 a.m.     Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 
 

 

   † Marcia Strycharz 
      from family 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Dec. Mem. of the Zawodniak family 
      from family 
   † Dec. Mem. of the Tomaka family 
      from family 
   † Pauline Irene Martin 
      from  Frank & Julian Wszolek 
 

 
 

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 

 
SUNDAY - NIEDZIELA, March 31st, 2019 
      IV Sunday of Lent 
      IV Niedziela Postu 
 

   8:00 a.m. † Marian Kuczykowski 
      od Ewy Doroba 
   † Irena Janusz 
      od męża z dziećmi 
   † Stanisława Jachura 
      from Mariola Strandt 
   † Jan Pietranik 
      od córki z rodziną 
   † Zenon i Władysława Olszewski 
      od sióstr z rodzinami 
   † Wiesław Jachyra (6 rocz.) 
      od żony 
   † Grażyna Ołdziej 
      od Ireny Adamskiej 
   † Joanna i Dariusz Jakowiak 
      od Ireny i Edwarda Adamskich 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla rodziny Truszkowskich 
      od mamy 
 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże 
      dla Patryka Wojner z okazji urodzin 
      od babci Zosi 
 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże  
      dla Christiana i Kaley 
      od rodziców 
 
 
 

   † Tomasz Pukajło 
 
 

   † Ryszard Kowalczuk 
      od żony Janiny 
   † Grażyna Kudyba 
      od mamy 
   † Joanna Jakowiak 
      od przyjaciół 
   † Ludwika i Józef Koźlik 
      od córki 
   † Sławomir Paruch 
      od przyjaciół 
   † Natalie Anna Kawalec 
      od Teresy Piekło z rodziną 
   † Vojtech "Al" Lakomcik 
      from Dee Wolfe & Ted Maciolek 
   † Paweł Piekło (9 rocz.) 
      od Henryka Kozłowskiego z rodziną 
   † Karol Artur Radgowski  
      od rodziców i rodzeństwa 

 
 
 

 

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. 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Łk 13:1-9: W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, 

których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było 
większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone 
w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd 
przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on 
mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w 
przyszłości możesz je wyciąć. 
 

Wezwanie do nawrócenia jest ośrodkiem liturgii dzisiejszej niedzieli. Wstęp zawiera opowieść o powołaniu Mojżesza na 
wodza narodu izraelskiego dla zorganizowania wyjścia z Egiptu. Zdarzenie zaczyna teofania, czyli objawienie się Boga. 
Ukazuje się On w krzaku płonącym, daje Mojżeszowi usłyszeć swój głos i woła go po imieniu: „Mojżeszu, Mojżeszu” 
(Wj 3, 4). Odkrywa mu zamiar uwolnienia Izraela rozkazując stanąć na czele przedsięwzięcia. Tak rozpoczyna się pochód 
Hebrajczyków przez pustynię, który oznacza nie tylko uwolnienie ich z niewoli cudzoziemskiego narodu, lecz ma głębsze 
znaczenie. Oddziela ich bowiem od kontaktów z ludem bałwochwalczym, oczyszcza obyczaje, odrywa od dóbr ziemskich, 
aby doprowadzić do czystszej religii i ściślejszego obcowania z Bogiem, a wreszcie do posiadania ziemi obiecanej. 
Wyjście narodu wybranego jest obrazem drogi oderwania i nawrócenia, jaką w czasie Wielkiego Postu powinien obrać 
każdy chrześcijanin. A równocześnie koleje tego narodu, który spędza czterdzieści lat na pustyni, nie zdobywając się 
nigdy na całkowitą wierność Bogu, który go obsypał tyloma dobrodziejstwami, są upomnieniem dla nowego ludu Bożego. 
Św. Paweł, wspominając nadzwyczajne dobrodziejstwa, w jakie Żydzi obfitowali na pustyni, pisze: „wszyscy spożywali ten 
sam pokarm duchowy (mannę), wszyscy pili ten sam duchowy napój (wodę, która cudownie wytrysnęła ze skały)... lecz 
w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni” (l Kor 10, 3-5). Oto smutny koniec historii 
niewierności i przestępstw. Należeć do ludu Bożego, mieć na własny użytek żywą wodę łaski, pokarm duchowy 
Eucharystii i wszystkie inne sakramenty — to jeszcze nie zapewnia zbawienia, jeżeli chrześcijanin nic podejmuje sam 
głębokiego trudu nawrócenia i całkowitego przylgnięcia do Boga. Nikt nie może liczyć ani na swoje stanowisko 
w Kościele, ani na własne cnoty albo na oddane usługi: „Niech ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (w. 12). 
Również i dzisiaj wspólnota wiernych słyszy z ust Jezusa taką samą naukę. Pan na wieść o ucisku politycznym, który 
pochłonął wiele ofiar, odpowiada: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy 
Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (ww. 2-3). 
Twarde słowa pozwalające nam zrozumieć, że z Bogiem nie można żartować; wypływają one jednak z miłości. Bóg 
bowiem stara się na wszelki sposób o zbawienie swoich stworzeń. Dzisiaj Bóg nie mówi już do swojego ludu przez 
Mojżesza, lecz przez swojego Syna; objawia się nie w krzaku płonącym a nie spalającym się, lecz w swoim 
Jednorodzonym, który, wzywając ludzi do pokuty, uosabia nieskończone miłosierdzie i nigdy nie przestaje się litować. 
Jezus dzięki temu miłosierdziu prosi Ojca, aby przedłużył czas i poczekał jeszcze, by każdy mógł się opamiętać. 
Podobnie czyni ogrodnik z przypowieści, kiedy na widok nieurodzajnego drzewa figowego mówi do gospodarza: „Panie, 
jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je 
wyciąć” (ww. 8-9). Jezus ofiaruje każdemu człowiekowi swoją łaskę, ożywia go przez zasługi swojej męki, karmi swoim 
Ciałem i Krwią, wyjednuje dla niego miłosierdzie Ojca; cóż więcej mógłby uczynić? Człowiek powinien więc starać się nie 
nadużywać tak wielkich dobrodziejstw, lecz posługiwać się nimi coraz lepiej, by wydawać owoce prawdziwego życia 
chrześcijańskiego. 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu 
wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana. 
 
 

2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, rozpoczynamy dzisiaj 
parafialne rekolekcje wielkopostne. 
 
 

3. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która przywołuje dzień, od którego 
rozpoczęła się nowa era w dziejach zbawienia. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej wypełnienie 
obietnic proroków. „Oto poczniesz i porodzisz Syna, który będzie nazwany Synem Najwyższego”. Z obchodem 
uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. 
 
 

4. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki oraz Gorzkich Żali w niedzielę. 
 
 

5. W Polsce już po raz dziesiąty wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki połączonej z rozważaniem męki 
Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną inicjatywą pozwalająca oderwać się od codziennych spraw, 
w ciszy i samotności rozmawiać z Bogiem. 
 

6. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich 
potrzebnych łask. 



 

 
 

March 16th & 17th, 2019 
 

Weekly Collection     $5,898.00 
Maintenance      $1,674.00 

 
 

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. 

 
SANCTUARY CANDLE 

 
 

Church 
 

† Deceased Members of the Debiec family 
from John & Julianne Bogdan 

 
Chapel 

 

† Charles & Florence Mieszkowski from daughters 
 

 

 
THIRD SUNDAY OF LENT 

What is the nature of a fig tree?  This is easy.  A fig 
tree's nature is to grow healthy and strong and bear 
sweet fruit.  The fig tree in the Gospel is not doing so 
and so the owner of the orchard wants to cut it down.  
What is the nature of a person?  This is a more difficult 
question.  Humanity was created in the image of God, 
given dominion over all living things, and told to be 
fruitful and multiply.  However, humanity was given free 
will and soon used that to give in to temptation and 
disobey God.  There are two sides to human nature, for 
unlike a fig tree, a person has consciousness and the 
ability to decide how to act.  Saint Paul addresses the 
negative side of human nature.  Many of the Chosen 
People were unfaithful during their journey through the 
desert.  He used this incident as a lesson; the 
consequences are deadly to those who "desire(d) evil 
things."  Jesus refers to the deaths of eighteen people 
when a tower collapsed, but he does not do so to 
condemn them.  Rather, he uses this incident as a 
warning.  You cannot know the hour of your death.  Take 
the opportunity to repent today because you may perish 
tomorrow.  Those who were killed tragically and 
unexpectedly had no last minute opportunity to repent.  
Our true nature as Christians is to live according to the 
promises we made in baptism, which we renew each 
year at Easter.  When we fall short, repentance is the 
first step to reorient ourselves toward God.  During Lent, 
in anticipation of Easter, we are called to do just that. 

 

 
Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, Tim 
Cicon, Sr., Mark Cicon, Thomas Czajkowski, Pauline 
Dauphers, Dorothy Dominski, Bartoszek Dudek, Helena 
Dzięgielewska, Zenon Dzięgielewski, Sabina 
Dziewięcka, Theresa Eaton, Charles & Eileen Fair, 
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Helen Jamieson, 
Charles Kowalski, Alice S. Laird, Sue Lynch, John 
Matas, Adam Matusz, Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl 
Fuzes Poli, Jurek Probola, Joseph Ryczkowski, Zofia 
Rynkowska, Tina Salava, Lucy Siemientkowski, Anthony 
Sikora, Roman Sikora, Fred Sikorski, Edward 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. 

 

 

 

 
 

 
 

 

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, April 7, 
2019.  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’S  

KNIGHTS OF COLUMBUS 

COUNCIL #7244 

ANNUAL VOCATIONS DINNER  

HONORING:  
 

REV. MARCIN KANIA 

AND 

SISTER ROBERT MARIE GREEN, OSF 
 
 
 

 

Sunday, April 7, 2019 
Ancient Order of Hibernians Banquet Hall 

2419 Kuser Rd., Hamilton Township, NJ   08690 
 
 

 

Social Hour starting at 3 pm, Buffet Dinner at 4 pm 
 
 
 
 

Tickets at $35.00 per person 
 
 

Make checks payable to Saint Hedwig Council #7244 
 
 
 

Deadline – Tuesday, March 26, 2019 
 
 
 

Cash Bar 
 
 

 
 

Mail Reservation or Contact Frank Shaw, PGK  
954 Jamestown Rd.. Hightstown, NJ   08520 
 (609) 529-4584 or bxny10470@comcast.net 

 
 

 

 

 

 

No ticket sales at the Door. 
 

PROCEEDS BENEFIT SEMINARIAN  

SUPPORT FUND 
 

 

 

 

 
 

ST. HEDWIG KNIGHTS OF COLUMBUS 

COUNCIL #7244 
The Saint Hedwig Knights of 
Columbus Council #7244 will 
conduct its annual fund raising 
drive for Children with Special 
Needs after all Masses next 

weekend, March 30 and 31, 2019.  We ask for your 
continued support of this program to help us fund the 
various good works and contributions that this council 
provides for children with special physical and medical 
needs.  Your past generosity has gone a long way to 



help us meet our goals and pledges to several 
organizations that focus on the needs of these children.  
Please help if you can.  Every little bit helps and goes a 
long way!  Bóg Zapłać! 
 
 

 


