
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, October 21st, 2019  
   7:00 a.m. † Henryk Sosinski 
     od Pelagi Zawodniak 
TUESDAY - WTOREK, October 22nd 
   7:00 p.m. † Anthony C. Federico 
     from Ginny Skwara 
WEDNESDAY - ŚRODA, October 23rd 
   7:00 a.m. † Arthur Domanski 
     from Adele Domanski 
THURSDAY - CZWARTEK, October 24th 
   7:00 a.m.    Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 

FRIDAY - PIĄTEK, October 25th
 

   7:00 a.m. † Ryszard Karwowski 
      od żony z rodziną 
SATURDAY - SOBOTA, October 26th 
 

   5:00 p.m.    Health & Blessings for Walter Dudek 
      on his 80th birthday 
 

 

   † Michalina Kwacz 
      from Chris & Bill Muszynski 
   † Stefania Doroba 
      from Leonora Doroba & family 
 

SUNDAY - NIEDZIELA, October 27th 

   9:30 a.m.  † Sophie, Andrew & Patricia Grenda 
      from Joseph & family 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Stanisława Sidur 
      from the Tupaj family 
   † Len Morrison 
      from Joseph Grenda & family 
   † Vivian Vesaki 
      from Joseph Grenda & family 
   † Dorothy Holmes 
      from Jan & Carol Buck 

 

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, October 27th, 2019 
    XXX Sunday in Ordinary Time 
    XXX Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m.    O zdrowie i blog. Boże  
      dla Piotra i Sebastiana Cwaliny 
      z okazji urodzin od rodziny 
 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże  
      dla Janiny Czerwinskiej  
      z okazji urodzin  
      od córki Anny z rodziną 
 
 
 

      O zdrowie i błog. Boże 
      dla Agnieszki i Józefa Godlewskiego 
      z okazji 35 rocz. ślubu 
 
 
 

   † Irena Janusz 
      od męża z dziećmi 
   † Tadeusz Wróbel 
      od rodziny 
   † Tadeusz Mazurek 
      od córki z rodziną 
   † Ewa Midura 
      od rodziny 
   † Jadwiga i Zygmunt Piasecki 
      od wnuczki Anny 
   † Zygmunt Wierzbowicz 
      od rodziny Dzwonkowskich 
 
 
 

 
 

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

 
 

   † Dariusz Jakowiak (1 rocz.) 
 
 

   † Witold Kuczykowski 
      od żony z dziećmi 
   † Natalia i Józef Szyszko 
      od dzieci  
   † Ewa Midura 
      od Kazimiery i Michała Walskich 

 
 
 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Władysław Łabiński od syna 

 
Chapel 

 

† Dot Rose from friends 
 

 



XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – Łk 18,1-8: Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że 

zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W 
tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez 
pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, 
ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan 
dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 
 
 

Teksty Pisma świętego na dzień dzisiejszy ześrodkowują się na temacie wiary rozważanej przede wszystkim jako ufna 
ucieczka do Boga oraz pewność Jego pomocy. Z Księgi Wyjścia (17, 8-13; I czyt.) czytane jest znane opowiadanie 
o Mojżeszu modlącym się na górze w tym właśnie czasie, gdy na dolinie synowie Izraela wychodzą do walki przeciw 
Amalekitom. „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry [w błagalnym geście], Izrael miał przewagę. Gdy zaś 
Mojżesz ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita” (w. 11). Ręce podniesione do góry były „znakiem” modlitwy 
zanoszonej do Boga z prośbą o pomoc, równocześnie zaś — ponieważ Mojżesz trzymał w rękach „laskę Boga” (tamże 9), 
którą dokonał tylu cudów — bodźcem dla ludu, aby mężnie walczył. Dlatego też, aby zmęczenie nie osłabiało rąk 
Mojżesza, „Aaron i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony” (w. 12). Przedziwny wyraz wiary, dzięki 
której zwycięstwa oczekiwano bardziej od pomocy Boga niż od męstwa walczących. Ewangelia zaś przytacza 
przypowieść o sędzi i wdowie, którą Jezus opowiedział, by podkreślić, że „wszyscy zawsze powinni się modlić i nie 
ustawać” (w. 1). Sędzia, „który Boga się nie bał” ani nie troszczył się, by bronić sprawy słabych i uciśnionych, jak 
nakazywało Prawo Boże, nie chciał słyszeć o biednej wdowie, która zwróciła się do niego, aby wymierzył jej 
sprawiedliwość. W końcu jednak uległ jej żądaniom — jedynie dlatego, by przestała mu się naprzykrzać, „żeby nie 
przychodziła bez końca i nie zadręczała go” (w. 5). Poprzez ten przykład Jezus chce słuchaczom dać rozumieć, ze Bóg 
o wiele bardziej niż sprawiedliwy sędzia będzie słuchał błagań tego, kto ucieka się do Niego z ufnością i wytrwałością. „A 
Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 
sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (tamże 7-8). Jezus kładzie nacisk na ciągłą modlitwę, a jest to 
przede wszystkim modlitwa o przyjście królestwa Bożego, o zbawienie wybranych, gdy w ostatecznym dniu Syn 
Człowieczy przyjdzie sądzić świat. Wierzący powinni żyć oczekując tego dnia i modlić się bez przerwy, aby to był dzień 
zbawienia. Bóg ze swej strony zapewnia zbawienie, ponieważ Chrystus umarł i zmartwychwstał za cały rodzaj ludzki. Ze 
strony ludzi jednak jest wymagany jeden warunek: wiara. „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” (w. 8). Pytanie, którym Jezus kończy przypowieść, pobudza do poważnego zastanowienia. Kościół 
prześladowany może być pewien, że jego nieustanna modlitwa o zbawienie zostanie w końcu wysłuchana. Bóg uczyni 
sprawiedliwość swoim wybranym, chociaż teraz dopuszcza na nich. prześladowania, utrapienia, niepowodzenia, jak 
dopuścił na swojego Wybrańca, Jezusa Chrystusa. Trzeba jednak, aby Kościół i poszczególni wierni strzegli czystej wiary 
i bronili jej od pokusy zniechęcenia. Im więcej Bóg znajdzie w nich wiary wytrwałej i pewnej, tym bardziej przyjdzie im 
z pomocą, jak przyszedł z pomocą Izraelowi. W tym kontekście drugie czytanie (2Tm 3,14-4,2) brzmi jak gorąca zachęta, 
aby mimo przeciwnych haseł i upadku wielu ludzi pozostać wytrwałym w wierze. „Ty natomiast trwaj w tym, czego się 
nauczyłeś”, pisze Paweł do Tymoteusza; dzięki Księgom świętym nauczył się mądrości wiodącej „ku zbawieniu”, które 
polega na „wierze w Jezusa Chrystusa”. Kto trwa w przywiązaniu do słowa Bożego, nie zachwieje się, dozna obrony 
przeciw wszelkim napaściom i będzie „przysposobiony do każdego dobrego czynu”(w. 16). 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może 
znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy 
nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem. 

 
 

2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc 
misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się 
misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego 
ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. 
Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. 
 
 

3. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, prosimy o zabranie kart wypominkowych. 
 
 

4. Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
 
 

22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów. 
 

 



 
 

October 12th & 13th, 2019 
 

Weekly Collection     $4,321.00 
Maintenance      $1,445.00 

 
 
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 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 

 

OCTOBER DEVOTIONS 
The October Devotions are held on Sundays after the 11 
am Mass.  There will be Exposition of the Blessed 
Sacrament, recitation of the Rosary, Litany and 
Benediction. 

 

 
XXIX SUNDAY IN ORDINARY TIME 

We tend to think of prayer as an individual, personal 
phenomenon.  But the first reading suggests that prayer 
can be communal.  Moses did not go alone to the top of 
the hill to raise his arms in supplication to God.  He was 
accompanied by two friends.  Aaron and Hur, who 
eventually supported his arms when Moses tired.  All 
three together lifted their arms to God.  In the Gospel 
Jesus tells his disciples, "Will not God then secure the 
rights of his chosen ones who call out to him day and 
night?" (Luke 18:7).  In the light of the parable of the 
dishonest judge, this suggests that if several people  
persist in asking for the same thing, God will see that 
justice is done.  "Keep in touch!" we call out when saying 
goodbye to a friend we only see occasionally.  Jesus, 
knowing that the day would come when he would be 
separated from his disciples, could not do the same.  
Throughout his life, Jesus continually prayed to his 
Father.  This was the way that he was able to keep in 
touch.  Moreover, he was providing a model to his 
disciples.  Through constant and persistent prayer, his 
disciples could continue to keep in touch.  "Be 
persistent," Paul charges Timothy in proclaiming God's 
word, "whether it is convenient or inconvenient" (2 
Timothy 4:2).  It is not always an easy task, even when it 
is convenient, but when it is inconvenient it becomes 
quite a challenge.  Yet it is our mission, as disciples, to 
proclaim God's word, especially when it is inconvenient.  
Today, on World Mission Sunday, let us commit 
ourselves to persist in proclaiming God's word even 
when it is difficult. 

 

 
Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, Tim 
Cicon, Sr., Mark Cicon, Dorothy Dominski, Bartoszek 
Dudek, Helena Dzięgielewska, Zenon Dzięgielewski, 
Sabina Dziewięcka, Theresa Eaton, 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, Joseph Ryczkowski, 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. 

 



 
EXTRAORDINARY  

MINISTER SCHEDULE NOV. 2019 
November   2 5:00 pm Lorraine Brozena 
    Teddi Hines 
 
 

November   3 9:30 am Ray Primka 
    Kasia Zawada 
 

November   9 5:00 pm Christine Muszynski 
    William Muszynski 
 

 

November  10 9:30 am Walter Czajkowski 
    Samantha Adamczyk 
 

November  16 5:00 pm Liz Radzki 
    Anita Toth 
 
 

November  17 9:30 am Jim Livecchi 
    Catherine Reeves 
 
 

November  23 5:00 pm Pamela Richards 
    Dottie Zadworny 
 
 

November  24 9:30 am Dorothy Bezek 
    Gregory Zawada 
 

November  30 5:00 pm Lorraine Brozena 
    Christine Muszynski 
 
 

December   1 9:30 am Ray Primka 
    Kasia Zawada 
 

LECTOR SCHEDULE NOV. 2019 
November   2 5:00 pm Teddi Hines 
 

November   3 9:30 am Walter Czajkowski 
 
 

November   9 5:00 pm Lorraine Brozena 
 
 

November  10 9:30 am Pamela Adamczyk 
 

November  16 5:00 pm Anita Toth 
 
 

November  17 9:30 am Walter Czajkowski 
 

November  23 5:00 pm Pamela Richards 
 
 

November  24 9:30 am Pamela Adamczyk 
  

November  30 5:00 pm Lorraine Brozena 
 
 

December  1 9:30 am Walter Czajkowski 
 

IN MEMORIAM 
Please pray for the souls of James L. Gallagher, III & 
Jan Matas who have died.  Eternal rest grant unto them 
O Lord and let Perpetual Light shine upon them.  May 
they rest in peace.  Amen. 

 
 

WIECZNY ODPOCZYNEK: W minionym 

tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności 
James L. Gallagher, III i Jan Matas.  Wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista 
niechaj im świeci.  Niech odpoczywają w pokoju 
wiecznym.  Amen 

 

 
CEMETERY PROCESSION 

The traditional procession and blessing of the graves will 

be held on Sunday, November 3rd, 2019.  We will 

begin at the Ewing Cemetery (New) after the 11 am 
Mass.  Recitation of the Rosary along with Sacred Heart 
Parish at the Old Cemetery at 2:00 pm.  We invite 
everyone to come and pray for all our faithful departed 
whether buried here or abroad. 

 

ALL SOULS DAY -- WYPOMINKI 
The feast of All Souls will soon be here.  Please return 
the envelopes with the names of your deceased family 
and friends.  An envelope has been included in your 
monthly packet mailed to you.  Additional All Souls Day 
envelopes are available in the church at all the 

entrances.  On Saturday, November 2nd at 7:00 pm 

we will have a Mass and devotion during which time the 
names will be read. 

 
PROCESJA – Z okazji święta zmarłych w niedzielę 

3 listopada przejdziemy w procesji na naszym 
cmentarzu parafialnym w Ewing (nowy) poświęcając 
także groby. Procesję rozpoczniemy bezpośrednio po 
Mszy św. o godz. 11:00. Następnie o godz. 2:00 pm 
wspólnie z Parafią Najśw. Serca Pana Jezusa 
odmówimy różaniec na cmentarzu w Hamilton (stary). 
 

WYPOMINKI - Nabożeństwo ku czci zmarłych 

wymienionych w wypominkach odbędzie się w kościele 

w sobotę, 2 listopada o godz. 7:00 wieczorem.  Przy 

wyjściu z kościoła są umieszczone kopertki na 
wypominki za zmarłych. W czasie nabożeństwa 
będziemy wymieniać imiona zmarłych i odmawiać 
różaniec w ich intencji. Poza tym, przez kolejnych 9 dni 
będzie odprawiana codziennie Msza św. w intencji 
zmarłych poleconych w wypominkach. Pamiętajmy o 
naszych drogich zmarłych oraz o duszach w czyśćcu 

cierpiących. 

 

SPECIAL COLLECTION 

WORLD MISSION SUNDAY 

THIS WEEKEND OCT. 19 & 20, 2019 
 
 

It’s World Mission Sunday!  As Catholics around the 
world—here at home and in the Missions—gather at the 
Eucharist around the table of the Lord, we are to pray for 
the Church’s worldwide missionary work.  We pray for 
those awaiting the “Good News” of our Lord’s great love 
for us and for the missionaries who offer the poor and 
suffering the light of Christ.   

 

 

 


