
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, May 15th, 2017  
   7:00 a.m. † Rev. Msgr. Artur J. Strenski 
     (6th Pastor, 1925-1934) 
TUESDAY - WTOREK, May 16th 
   7:00 p.m. † Marianna Sikora 
     from son & family 
WEDNESDAY - ŚRODA, May 17th 
   7:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże  
     dla chrześniaka Jacka 
     od wujka 
THURSDAY - CZWARTEK, May 18th 
   7:00 a.m. † Stefan Sidur 
     od Stanisławy Sidur 
FRIDAY - PIĄTEK, May 19th

 

   7:00 a.m. † Mary & Ted Romejko 
      from family 
SATURDAY - SOBOTA, May 20th 

   7:00 a.m. † Adela Dębinski 
      from Teresa Zaleski 
 
 
 

   5:00 p.m. † Ted Tykarsky, Jr. 
      from wife & family 
   † Dec. Members of the Kocaj family 
      from Maria Kocaj 
   † Józef & Maria Kuleweski 
      from daughter 
   † Leon Hazewski 
      from Chris & Bill 
   † John Sansevere 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
   † Stanisława Koza 
      from Maria Kocaj 
   † Katherine Wolak 
      from Irena Michalak 
 

 

 
 

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, May 21st, 2017 
    Sixth Sunday of Easter 
    VI Niedziela Wielkanocy 

   8:00 a.m. † Władysław Pachucki 
      od kolegi 
   † Jarosław Zielinski 
      od rodziny 
   † Edward Hajduczka 
      od żony z rodziną 
   † Leokadia Małodzieńska (20 rocz.) 
      od córki z rodziną 
   † Krystyna Zaremba 
      od Grażyny z rodziną 
   † Marianna i Franciszek Podbielski 
      od córki z rodziną 
   † Witold i Leszek Podbielski 
      od siostry 
   † Julianna i Stanisław Radgowski 
      od syna z rodziną 
   † Janusz Radgowski 
      od brata z rodziną 
   † Genowefa Górka 
      od rodziny 
 

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

      Health & Blessings 
      for Vincent & Lori-Lynn DiMemmo 
      on their 25th anniversary 
      from Matthew, Brielle & Brandon 
 
 
 

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 
 
 

   † Stanley & Evelyn Sokolowski 
      from Gail & Eric Thornton 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Charlotte B. Dura 
      from sons Ken & Dave 
   † Henry & Jean Krzewinski 
      from family 
   † Antoni & Franciszka Pachacz 
      od wnuczki Iwony z rodziną 
   † Katherine Wolak 
      from friends 
 

 11:00  a.m. † Maciej Lewandowski 
      od rodziców z rodziną 
   † Władysława i Aleksander Szewczyk 
      od rodziny 
   † Janina Woźniczka 
      od dzieci 
   † Albert i Rafał Ogrodnik 
      od mamy 
   † Genowefa, Bronisław 
      i Alicja Wojtkowski 
      od rodziny 



V NIEDZIELA WIELKANOCNA - J 14,1-12: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 

wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować 
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 
możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do 
Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a 
jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który 
trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie 
przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. 

Liturgia ostatnich niedziel po Wielkanocy kieruje naszą uwagę na naukę Jezusa zawartą w przemówieniu po Ostatniej 
Wieczerzy, w tym bezcennym testamencie, który Pan zostawił uczniom, zanim udał się na Mękę. Dzisiaj na pierwszym 
planie znajduje się to wielkie oświadczenie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Wywołał je Tomasz swoim 
pytaniem, bo nie zrozumiawszy tego, co Jezus mówił o swoim powrocie do Ojca, powiedział: „Panie, nie wiemy, dokąd 
idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Apostoł myślał o drodze materialnej, Jezus zaś wskazuje mu duchową — tak 
wzniosłą, że utożsamia się z Jego osobą: „Ja jestem drogą”. Nie tylko pokazuje mu drogę, lecz również kres — „prawdę 
i życie” — do których prowadzi, a którymi jest On sam. Jezus to droga prowadząca do Ojca: „Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej, jak tylko przeze Mnie”; jest prawdą, która Go objawia: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”; jest życiem 
i obdarza ludzi życiem Bożym. „Jak Ojciec ma życie w sobie”, tak ma je i Syn i daje je, „komu chce” (J 5, 26. 21). Człowiek 
znajdzie zbawienie tylko pod tym warunkiem, że będzie, naśladował Jezusa, słuchał Jego słowa, przejmie się Jego 
życiem, którego On udziela przez łaskę i miłość. W ten sposób żył będzie w łączności nie tylko z Chrystusem, lecz także 
z Ojcem, który nie jest ani daleko, ani oddzielony od Chrystusa, lecz jest w Nim, gdyż Jezus stanowi jedno z Ojcem 
i Duchem Świętym. „Wierzcie Mi! Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Na tej wierze w Chrystusa, prawdziwego 
człowieka i prawdziwego Boga, który prowadzi, jako droga, do Ojca i we wszystkim równy jest Ojcu, opiera się życie 
chrześcijanina oraz całego Kościoła. Właśnie pierwsze i drugie czytanie ukazują rozwój i życie pierwotnego Kościoła 
dzięki wpływowi Jezusa — „drogi, prawdy i życia”. Dzieje Apostolskie (6, 1–8) świadczą o szybkim wzroście liczby 
wierzących dzięki ewangelizacji apostolskiej, a także o wyborze pierwszych współpracowników, którzy podejmując 
pełnienie uczynków miłosiernych, ułatwiają Apostołom oddawanie się całkowicie „modlitwie i posłudze słowa”. Chodziło 
o kult liturgiczny — sprawowanie Eucharystii i modlitwę wspólnotową — lecz niewątpliwie także o modlitwę prywatną, 
której Jezus nauczył Apostołów słowem i przykładem. Jak Mistrz spędzał długie godziny na modlitwie w samotności, tak 
apostoł widzi potrzebę umocnienia się w osobistej modlitwie przez ścisłe zjednoczenie z Chrystusem, bo tylko tym 
sposobem jego posługa stanie się skuteczna i przyniesie światu słowo i miłość Pana. Gdy Dzieje Apostolskie mówią 
o posłudze Apostołów i ich współpracowników, to drugie czytanie mówi o kapłaństwie wiernych: „Wy jesteście wybranym 
plemieniem — pisze św. Piotr do pierwszych chrześcijan — królewskim kapłaństwem, świętym narodem” (1 P 2, 9). Nikt 
nie jest wykluczony z tego kapłaństwa duchowego, które obejmuje wszystkich ochrzczonych, włączając ich do kapłaństwa 
Chrystusowego. Jezus, jedyna droga prowadząca do Ojca, jest również jedynym Kapłanem, który własną mocą jedna 
ludzi z Bogiem i składa godną cześć nieskończonemu Jego majestatowi. Lecz „zbliżając się do Niego”, także wierni 
zostają podniesieni do „świętego kapłaństwa dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”. 
Jezus jest jedynym źródłem życia Kościoła, jedynym strumieniem kapłaństwa urzędowego i kapłaństwa wiernych. Nie ma 
kultu ani ofiary godnej Boga, jak tylko w łączności z Chrystusem, tak samo jak nie ma świętości osobistej ani skuteczności 
apostolskiej, które by nie pochodziły od Niego. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dziś kolejna, piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości 
Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił 
coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w 
świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która 
wypowiedziawszy przy zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż 
na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła. 
 
 

2. Dzisiejsza niedziela przykrywa święto św. Macieja Apostoła (obchodzone 14 maja), wybranego do grona 
Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego świętego, aby 
wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Pana Boga dla braci. 
 
 

3. We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył 
na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano „łowcy 
dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w 
Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech 
ten święty patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem 
orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów. 



 
 

May 6th & 7th, 2017 
 
 

Weekly Collection     $4,641.00 
Maintenance      $1,753.00 
Catholic Communication Campaign   $   477.00 
 

 
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. 

 

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. 

 

 

 
FIFTH SUNDAY OF EASTER 

Recent scholarship has recognized that the Christians 
addressed in 1 Peter were displaced socially as well as 
spiritually.  Therefore, the author tries to give them a 
sense of belonging by inviting them to see themselves 
now as a spiritual house, built by God with Jesus as its 
cornerstone.  If the Christian community is a single 
spiritual household, then the selection from Acts is an 
example of “home economics.”  When the Hellenists 
(Greek-speaking Jews) complain that their widows are 
being neglected in the daily distribution of food, the 
whole community, led by the Twelve, decides to enlarge 
the leadership structure of the young church in order to 
meet its changing needs.  This, like everything else in a 
spiritual house, is done with the guidance of the Spirit.  
The image of the household of God is taken up in 
today’s Gospel too.  Jesus knows that his imminent 
departure will displace his disciples and so he tells them, 
“In my Father’s house there are many dwelling places.”  
He says he will prepare there a permanent place for 
them and for us, where he is. 

 

 

 
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, 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. 

 
PARISH PICNIC 

The St. Hedwig Parish Picnic will be held on Sunday 
June 25th, 2017 at The Elks Lodge Picnic Pavilion, 110 
Hickory Corner Road, East Windsor, NJ.  More 
information to follow. 

 



 
MAY DEVOTIONS 

In honor of Mary, the Mother of 
God, there will be recitation of the 
Rosary and Litany beginning at 
10:30 am on Sunday, May 14th.  
On May 21st & 28th special 
devotions will follow the 11 am 
Mass.  Everyone is cordially 
invited to attend. 

 
 
 
 
 

 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE - Maj to miesiąc 

szczególnej modlitwy razem z Maryją. W niedzielę przed 
Mszą św. o godz. 10:30 będziemy odmawiać różaniec i 
Litanię Loretańską.  W ostatnie dwie niedziele 21 i 28 
maja nabożeństwo będzie po Mszy św. o godz. 11:00.  
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby 
wypraszać u Jej Syna - poprzez ręce naszej Matki - 
potrzebne łaski na każdy dzień naszego 
pielgrzymowania ku wieczności!  

 

 
ROSARY SOCIETY 

You are cordially invited to join the Rosary Society  
of Saint Hedwig’s Church 

 
 

HELP YOUR LOVE FOR THE 
BLESSED VIRGIN MARY TO 

GROW 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

        
 
 

 
I WOULD LIKE TO BECOME A MEMBER 

 
 
 

NAME        

 
 
ADDRESS       

 
 
PHONE   DATE    
 
 

 

 
 

Please return application either in collection 
basket, Rectory Office or at the next meeting of the 
Rosary Society. 
 

 

 

 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Ted Tykarsky, Jr. from wife & children 
† Florence Mieszkowski from daughters 

 

 
Chapel 

 

 
 

† Jean Sikorski from Kathy 
† Zofia Domżalska from family 

 
 

 

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. 
 
 

 

 

 
IN MEMORIAM 

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

 

ZA ZMARŁĄ: W minionym tygodniu z naszej 

wspólnoty odeszła do wieczności Chelsea Reed. 
Polećmy ją miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek 
racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej 
świeci.  Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.  Amen. 

 


