
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, March 4th, 2019  
   7:00 a.m. † Rose V. Ciosek 
     from daughter 
TUESDAY - WTOREK, March 5th 
   7:00 p.m. † Waldemar Przenajkowski 
     od mamy i brata 
WEDNESDAY - ŚRODA, March 6th, Ash Wednesday 
   7:00 a.m.    Health & Blessings for Julian Wszolek 
     on his birthday 
     from parishioners 
 
 

 12:15 p.m.    Prayer Service with Ashes 
 
 

   5:15 p.m.    Prayer Service with Ashes/CCD 
 
 

   7:00 p.m. † Jadwiga i Marian Libuda 
     od córki z rodziną 
 

THURSDAY - CZWARTEK, March 7th 
   7:00 a.m. † Sophie Paslowsky 
     from Kathy & Ted Boraten 
 

FRIDAY - PIĄTEK, March 8th
 

   7:00 a.m. † Emilia Sołtys 
      od rodziny Sołtys 
 

SATURDAY - SOBOTA, March 9th 
 

   5:00 p.m. † William & Helen Witkowski 
      from niece Joan Duffy 
   † Richard Bannister 
      from the St. Hedwig KOC #7244 
   † Joseph Misiolek 
      from sister Lillian & family 
   † Józef & Anna Sidór 
      od córki z rodziną 
   † Robert Kulak 
      from son 
   † Maria & Józef Kulewski 
      od córki z rodziną 
   † Thomas Foy 
      from sisters & brother 
   † Ronald Dockter 
      from Martha & Halina 

 

 

 
 

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 10th, 2019 
      I Sunday of Lent 
      I Niedziela Postu 
 

   8:00 a.m. † Sławomir Dzwonkowski 
      od rodziny 
   † Marian Kuczykowski 
      od Barbary Nehren 
   † Stanisława Jachura 
      od Józefy Bielskiej 
   † Stefania Czajkowska 
      od siostry 
 

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

 
 
 

   † Patricia Grenda 
      from Joseph & family 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Helen Dura 
      from daughter Barbara 
   † Joseph Dura 
      from sister & family 
   † Sue Ann Guadagno 
      from Karen Maciolek DeMeo 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Julii Modzelewskiej 
      z okazji urodzin 
      od babci Zosi 
 
      O zdrowie i błog. Boże 
      dla Wandy Pasterskiej 
 
 
 
 

   † Tomasz Pukajło 
 
 

   † Ryszard Kowalczuk 
      od żony Janiny 
   † Jolanta Pietrzyk 
      od dzieci 
   † Alina Godlewska 
      od rodziców 
   † Celina Prydel 
      od Genowefy Hulak 
   † Joanna Jakowiak 
      od przyjaciół 
   † Helena Kłos 
      od rodziny Szyszko 
   † Zbigniew Kołodziej 
      od rodziny Tupaj 
   † Glenn Mangee 
      od przyjaciółki 
   † Janina i Michał Trzpis 
      od córki 
   † Zofia i Antoni Strugała 
      od wnuczki 
   † Halina Witaszek 
      od mamy 

 



VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – Łk 6,39-45: Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy 

prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w 
pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we 
własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy 
sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć 
drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry 
owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie 
zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca 
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta". 
 

W Ewangelii św. Łukasza po przemówieniu o miłości następuje kilka wskazań praktycznych; charakteryzują one postać 
uczniów Chrystusa, którzy, jak mówi św. Mateusz, powinni być „światłem świata” (5, 74). Nie można świecić innym, jeśli 
się nie ma światła: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?”. Światło ucznia nie pochodzi z jego własnej 
mądrości. lecz z nauki Chrystusa, którą przyjął i umiejętnie stosował, bo „uczeń nie przewyższa nauczyciela” (w. 40). 
Tylko w tej mierze, w jakiej sobie przyswaja i stosuje w życiu naukę i przykłady Mistrza, tak aby stal się Jego żywym 
obrazem, chrześcijanin może stać się świetlanym przewodnikiem dla braci i pociągać ich do Chrystusa. Upodabnianie się 
do Pana to praca całego życia, wymagająca nieustannego wysiłku. Wymaga spokojnego spojrzenia wewnętrznego, które 
by pozwoliło poznać i poprawić własne błędy, aby nie popaść w niekonsekwencję, o jakiej powiedział Chrystus: „Czemu to 
widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” (w. 41). Nie może tak być, aby uczeń 
Jezusa wymagał od innych tego, czego sam nie czyni, lub poprawiał w bliźnim to, w czym sam sobie pobłaża, choć to 
rzecz o wiele gorsza. Zwalczać zło w innych, pobłażać mu zaś we własnym sercu jest obłudą, przeciwko której Pan 
występował z nieubłaganą mocą. Sprawdzianem odróżniającym prawdziwego ucznia od obłudnika są słowa i czyny, „po 
owocu bowiem poznaje się każde drzewo” (w. 44) . Stary Testament również mówi: „Hodowlę drzewa poznaje się po jego 
owocach, podobnie serce człowieka — po rozumnym słowie” (Syr 27, 6). Jezus podejmuje to porównanie, znane już Jego 
słuchaczom, i rozwija je ukazując w odpowiednim świetle, że zawsze rzeczą najdonioślejszą jest wnętrze człowieka, z 
którego wypływa całe postępowanie. Jak owoc wskazuje na jakość drzewa, tak uczynki człowieka ujawniają dobroć lub 
złość jego serca. „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca 
wydobywa zło” (Łk 6, 45). Obłudnik wprawdzie może się długo ukrywać; jednak wcześniej czy później dobro lub zło, które 
ma w sercu, ujawni się i da się. poznać, „bo z obfitości serca mówią usta”. Oto rzecz zasadnicza: strzec pilnie „skarbca 
serca” wyrywając z niego wszelki korzeń zła i pielęgnując wszelkie dobro, szczególnie zaś prawość, czystość, dobrą i 
szczerą intencję. Lecz uczniowi Chrystusa nie może wystarczać serce dobre i prawe z natury; potrzeba mu serca 
odnowionego i ukształtowanego według nauki Chrystusa, serca całko¬wicie nawróconego na Ewangelię. Zadanie jest 
trudne, pokusa i grzech zastawiają zawsze sidła — nawet w sercu ucznia. Aby go umocnić, św. Paweł przypomina, że 
Chrystus zwyciężył grzech, a Jego zwycięstwo zapewnia zwycięstwo chrześcijaninowi. „Bogu niech będą dzięki za to, że 
dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (l Kor 15, 57). 
 

ZAPROSZENIE – Młodzież naszej Parafii przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zaprasza na 

postną zupę w Środę Popielcową do parafialnej sali Lipinski Hall w godz. 5:00 do 7:00 wieczorem. Koszt? Modlitwa w 
intencji kandydatów do bierzmowania. Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej – oczekującej Was - młodzieży! 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia 

wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie 
bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy. 
 
 

2. Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msza Święta po polsku w Środę Popielcową o godz. 7:00 
wieczorem. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 
60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, 
który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. 
 
 

3. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce 
wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym. 
 
 

4. Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Do rozważania wydarzeń z ostatnich godzin 
Chrystusa zapraszamy o godz. 7:00 wieczorem. 
 

 

5. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali bezpośrednio po Mszy św. o 
godz. 11:00. 

6. Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Zachęcamy do modlitwy w ich intencji. 
 
 

7. Wszystkim jubilatom, solenizantom i paniom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

• 4 III – św. Kazimierz Królewicz (1458-1484), główny patron Litwy i młodzieży litewskiej. 



 
February 23rd & 24th, 2019 

 
Weekly Collection     $4,127.00 
Maintenance      $1,679.00 
Churches in Central & Eastern Europe   $   606.00 

 
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!! 
 

 

LENTEN HUMBLE MEAL 

ASH WEDNESDAY 

MARCH 6, 2019 
Begin Lent with a humble meal of soup and bread.  This 
year our CCD students will be serving soup and bread in 
the Lipinski Hall on Ash Wednesday, March 6th, 2019 
from 5 to 7:00 pm.  Come and join us for this simple 
meal.  It is catered by Leonardo’s II. 
 
Cost--A prayer for our students or any donation you may 
wish to give to cover the cost of the food. 

 

REMINDER!!! 
Daylight savings time begins next 
Sunday, March 10th, 2019.  Please be 
sure to turn your clocks 1 hour ahead 
before going to bed on Saturday 
night. 
 
 

ZMIANA CZASU - W sobotę 9-go marca zmieniamy 

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

 

 

 

 
VIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Over the last few weeks we have heard Jesus begin to 
teach his disciples—and us—how to see the world 
through God's eyes.  Two weeks ago we heard Jesus 
tell us that the poor and hungry would be rewarded and 
that woe would come to those who are rich and satisfied.  
Last week Jesus told us to love our enemies and to turn 
the other cheek.  Today he tells us to remove the 
wooden beam from our judging eyes.  This is a 
challenging worldview, for it flies in the face of how most 
people view the world.  But it matches how God has 
acted throughout human history.  Repeatedly, God has 
shown mercy to the sinner, blessed the needy, and 
forgiven the enemy.  Jesus calls us to do the same.  
Sirach and Luke each point out the importance of 
integrity and the danger of hypocrisy.  What we say and 
what we do must be sincere.  Otherwise, our words are 
those of a hypocrite: Do as I say, not as I do.  People will 
ignore what we say if our words are empty.  How are we 
known?  Sure, we're known by our role in our family, by 
our occupation, and by our age or generaton, but how 
are we known as a person?  Jesus tells his disciples, 
"Every tree is known by its own fruit" (Luke 6:44).  Do we 
bear good fruit or rotten fruit?  Do we bear any fruit at 
all?  At the end of the day, at the end of the week, what 
have we done that has affected someone else?  What 
are we doing for our neighbor?  As Christians, at the 
very least we want to be known as Christian. 

 

 
 

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, 
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. 

 



 
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 
9, 2019 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. 

 

 
IN MEMORIAM 

Please pray for the soul of Lottie Wyszynski, who has 
died.  Eternal rest grant unto her O Lord and let 
Perpetual Light shine upon her.  May she rest in peace.  
Amen. 

 
 
 

WIECZNY ODPOCZYNEK: W minionym 

tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności 
Lottie Wyszynski. Wieczny odpoczynek racz jej dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.  Niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym.  Amen. 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Julian Kmiec from John & Julianne Bogdan 

 
Chapel 

 

Health & Blessings for Florence Kmiec 
from John & Julianne Bogdan 

 

 

 

 

LENT  

This Wednesday, March 6th, is Ash Wednesday and the 
beginning of the Lenten Season.  Please take note of the 
schedule for Mass and distribution of Ashes and the 
times for Stations of the Cross: 
 
 
 

 

ASH WEDNESDAY IN CHURCH 
 
 

7:00 am Mass (English)  
 

12:15 pm Prayer Service with Ashes 
 

5:15 pm Prayer Service with Ashes/CCD 
 

7:00 pm Mass (Polish) 

 
 

STATIONS OF THE CROSS 

EVERY FRIDAY 
 

7:00 pm (English - Chapel)  
 

7:00 pm (Polish - Church) 

 
 

 

LENTEN REGULATIONS 

The days of FAST (only one full meal) and 

ABSTINENCE (no meat) are Ash Wednesday and 

Good Friday.  Those between the ages of 18 and 59 

are obliged to fast (only one full meal).  The other 

Fridays of Lent are days of ABSTINENCE (no 

meat). 
 
 

 
 
 

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. 

 


