
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, October 7th, 2019  
    Our Lady of the Rosary 

   7:00 a.m. † Jean Sikorski 
     from Kathy 
TUESDAY - WTOREK, October 8th 
   7:00 p.m. † Stanisław i Anna Radgowski 
     od Teresy 
WEDNESDAY - ŚRODA, October 9th 
   7:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
     dla Agnieszki 
     od wujka 
THURSDAY - CZWARTEK, October 10th 
   7:00 a.m.    Living & Deceased Members of 

      St. Hedwig’s Parish Family 
FRIDAY - PIĄTEK, October 11th

 

   7:00 a.m. † Rev. John M. Skwara 
      from sister Ginny 
SATURDAY - SOBOTA, October 12th 

   5:00 p.m. † William Ward 
      from Alfred Sikorski 
   † Ewa Midura 
      from Stanisława Czerniak 
   † Stefania Doroba 
      from Barbara Nehren 
 

SUNDAY - NIEDZIELA, October 13th 

   9:30 a.m.     Health & Blessings 
      for Esther Czajkowski 
      from Walter Czajkowski 
 

 
 
 

   † Stanley & Evelyn Sokolowski 
      from Gail & Eric Thornton 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Joseph Sarafin 
      from Evelyn & family 
   † Stanisława Sidur 
      from the Tupaj family 

 

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, October 13th, 2019 
     XXVIII Sunday in Ordinary Time 
     XXVIII Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m. † Bolesława i Aleksander Dzwonkowski 
      od rodziny 
   † Ewa Midura 
      od męża z dziećmi 
   † Janusz Jaskółka 
      od rodziny 
   † Eleonora i Aleksander Maj 
      od rodziny 
   † Jan Konecki 
      od rodziny 
   † Ks. Kanonik Jan Majka 
      od rodziny 
   † Edward Hajduczka (3 rocz.) 
      od żony z rodziną 
 

11:00  a.m. † Mieczysław Adamczyk 
      od córki z rodziną 
   † Helena i Józef Rydzy 
      od syna Łukasza z rodziną 
   † Franciszka i Antoni Pachacz 
      od wnuczki Iwony 
   † Edward Rynkowski 
      od rodziny 
   † Jadwiga Chmilinska 
      od rodziny 
   † Zbigniew Gąsiar 
      od Kazimiery i Michała Walskich 
   † Rafał Skowronski 
      od Kazimiery i Michała Walskich 
   † Emilia i Franciszek Goraj 
      od rodziny 
   † Henryk, Maria i Lesław Póltonak 
      od rodziny 
   † Józefa Wojtowicz 
      od rodziny 

 
 
 

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. 
 
 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
 
 

† Za zmarłych z rodziny Surówków od rodziny 
 

Chapel 
 

† Zofia Domżalska from family 
 

 



 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - Łk 17,5-10: Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, 
a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do 
stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty 
będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, 
co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. 
 

Liturgia dzisiejsza jest ześrodkowana na temacie wiary. Prorok Habakuk żali się wobec Boga na opłakane warunki 
swojego narodu. Wewnątrz nieprawość, Izrael bowiem jest niewierny swojemu Bogu, a na zewnątrz przemoc i gwałt, bo 
kraj niszczą wrogowie. Stali się oni narzędziami sprawiedliwości Bożej, aby pokarać Żydów, chociaż byli nie mniejszymi 
niż oni grzesznikami. Jest to zgorszenie płynące ze zwycięstwa zła, które zdaje się niszczyć wszelkie dobro i pociągać do 
upadku nawet dobrych. Bóg na koniec odpowiada swojemu prorokowi przez widzenie, które ten ma jasno opisać dla 
nauki tych wszystkich, którzy dopiero przyjdą; Bóg zachęca do wytrwałości, ponieważ sprawiedliwości stanie się zadość, 
lecz w swoim czasie: „Jeśli się opóźnia, ty jej oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie”, bo „oto zginie ten, co 
jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”. Nauka dotyczy tak Izraelity, jak i chrześcijanina 
— wszystkich wierzących. Ważna w każdej okoliczności życia poszczególnych ludzi, narodów, Kościoła. Nawet kiedy 
wszystko tak się rozwija, jak gdyby Bóg tego nie widział lub nie istniał, trzeba być mocnym w wierze. Bóg może opóźniać 
swoją pomoc, lecz jest pewne, że wesprze tych, którzy wierzą w Niego i do Niego się uciekają. „Bóg z tymi, którzy Go 
miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. Drugie czytanie rozwija inny aspekt wiary: odważne świadectwo dawane 
Chrystusowi i Ewangelii. Św. Paweł pisze do Tymoteusza: „Nie wstydź się świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego 
więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga”. Niezłomny Apostoł, 
który dla wiary podejmował walki i ryzyka niezliczone, a uważał za wielką chlubę, że jest więziony dla Chrystusa, słusznie 
mógł zachęcać swojego ucznia i współpracownika, aby się nie lękał z powodu trudności, lecz cierpiał razem z nim dla 
Ewangelii. Chrześcijanin, który nie jest gotowy cierpieć dla swojej wiary, nie będzie mógł oprzeć się napaści nieprzyjaciół. 
To ludzka rzecz, że w pewnych okolicznościach rodzi się bojaźń lub strach, lecz zostaną one zwyciężone „według mocy 
Boga” i „z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka”. Duch istotnie został dany wiernym, aby podtrzymywać ich 
słabość i uczynić ich zdolnymi wyznawać imię Pana. Rozważania te samorzutnie rodzą modlitwę, jaką zawiera dzisiejsza 
ewangelia: „Panie, przymnóż nam wiary!” By wierzyć bez wahania i pozostać wiernym Bogu i w przeciwnościach, i 
w czasie walk toczonych przeciw wierze, trzeba wiary wytrwałej, mocnej, jakiej tylko Bóg może udzielić. Apostołom, którzy 
kiedyś prosili o nią, Jezus mówił: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się 
z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Oto obrazowy język oddający wszechmoc wiary. Jezus nie 
żąda wiele, żąda ziarnka wiary równego najmniejszemu ziarnku gorczycy, które nie większe jest niż główka od szpilki. 
Jeśli jednak wiara jest prawdziwa, żywa, płynie z przekonania, będzie zdolna do rzeczy bardzo wielkich, niepojętych 
z ludzkiego punktu widzenia. Jezus pragnie wychować swoich uczniów do wiary bez niepewności lub wahań, do wiary, 
która opierając się na mocy Boga, we wszystko wierzy, wszystkiego się spodziewa, odważa się na wszystko i trwa 
niezłomna nawet w okolicznościach przykrych i ciemnych. 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, 

rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie 
osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św. 

 
 

2. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do 
tego jest 100. rocznica 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. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej. 
 
 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa. 

 

Czytana Ewangelia w tygodniu: październik 2019 
      7 PONIEDZIAŁEK  Łk 10:25-37 
      8 WTOREK   Łk 10:38-42 
      9 ŚRODA    Łk 11:1-4 
    10 CZWARTEK   Łk 11:5-13 
    11 PIĄTEK    Łk 11:15-26 
    12 SOBOTA   Łk 11:27-28 

 



 
 

September 28th & 29th, 2019 
 

Weekly Collection     $3,701.00 
Maintenance      $1,502.00 
 

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 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. 

 

BLESSING OF THE ANIMALS 
In honor of the Feast Day of St. Francis of Assisi, 
October 4th, 2019, the Blessing of the Animals will take 
place this Sunday, October 6th at 12:30 pm in the Church 
parking lot. 
 
 

Preach the Gospel always.  If necessary, use words. 
Saint Francis of Assisi 

 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

 
XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME 

"How long, O Lord?" Habakkuk cries in the first reading 
(Habakkuk 1:2).  He accuses God: "You do not listen!" 
(1:2).  There are times in all our lives when we feel 
abandoned by God, when we suffer trauma, violence, 
ruin, or misery.  It is natural to question how a living, 
caring, all-powerful God can allow this.  Do we turn to 
faith or despair?  In the end, Habakkuk turns to faith.  
The forces of Nebuchadnezzar are closing in on 
Jerusalem, but the Lord assures Habakkuk that the just 
Israelite will live.  Keeping faith is a challenge when 
times are difficult.  But this is when it is necessary . . . 
and consoling.  A gardener plants seeds in the spring, 
nurtures the tender shoots by watering and weeding and 
fertilizing, tends them throughout the summer, allowing 
them to flower, then harvests their fruit in the fall.  Within 
each one of us are seeds that were planted before we 
were born: seeds of kindness and courage, generosity 
and patience, faith, hope, and love.  But we were born 
with seeds of vices as well as virtues.  Which seeds do 
we nurture?  Which seeds do we care for?  Are we 
nurturing the tender shoots or the invasive weeds?  As 
babies, the seeds we contained were incapable of any 
action at all.  As we mature, the seeds we nurtured are 
capable of moving mountains.  How do we nurture the 
seeds within us?  Nurturing requires attention and 
action.  We nurture the seeds of virtue by exercising 
those virtues.  We exercise kindness and generosity 
through acts of care and charity.  We exercise courage 
when we stand up for  what we believe in when it's 
easier not to.  We exercise faith by placing our trust in 
God. 

 

 
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, John Matas, 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. 

 



 

 
 

 

Forty Hours Devotion will be held next weekend, Friday, 
Saturday and Sunday, October 11, 12 and 13, 2019.  
We will be honored by The Most Rev. Bishop Witold 
Mroziewski J.C.D., D.D. from Maspeth, NY, who will join 
us for the closing celebration on Sunday, October 13, 
2019 at 5:00 pm.  Please come to pray with our parish 
family members as well as our guests and let them see 
the many faithful of our parish. 
 
 

 
 

The schedule for this devotion is as follows: 
 

 
 

On Friday, October 11 Mass at 7:00 am followed by 

all day Exposition and Adoration of the Blessed 
Sacrament until 6:00 pm in the Chapel. Vespers at 7:00 
pm with a homily in Church.  
 
 

On Saturday, October 12 All day Exposition and 

Adoration of the Blessed Sacrament until 4:00 pm in the 
Chapel. 
 
 

On Sunday, October 13 Vespers at 5:00 pm with 

Procession and Benediction.  I am very pleased that 
many priests from the Diocese of Trenton and other 
Dioceses accepted our invitation.  Please come to pray 
with our parish family members as well as guests.  
Solemn procession of the Blessed Sacrament with 
Priests, Deacons and Altar Servers will conclude Forty 
Hours. 

 
 

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. 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO 40-TO GODZINNE – W 

przyszłą niedzielę celebrujemy odpust w naszej Parafii z 
okazji święta naszej Patronki, św. Jadwigi Śląskiej. 
Również i w tym roku święto naszej Patronki będzie 
miało uroczysty charakter.  Parafię naszą nawiedzi Jego 
Ekcelencja Ks. Biskup Witold Mroziewski, J.C.D., D.D. 
Starajmy się dołożyć wszelkich starań, aby w miarę 
możliwości przyjść na godz. 5:00 PM na nabożeństwo, 
by jako jedna Rodzina Parafialna w łączności z księżmi 
przybyłymi z różnych dziecezji oddać cześć Jezusowi 
Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie 
Ołtarza. Bardzo gorąco zachęcam i zapraszam! 
 

Program 40-godzinnego nabożeństwa 

(ODPUSTU) w naszej Parafii: 
 

PIĄTEK 11.X  7:00 AM  -  Msza św. poranna w kaplicy 

z wystawieniem Najśw. Sakramentu i całodzienna 
adoracja do godz. 6:00 PM. Następnie kontynuacja 
adoracji w Kościele. O godz. 7:00 PM wieczorem 
Nieszpory w j. polskim i błogosławieństwo Najśw. 
Sakramentem. 
 

 

 
 

SOBOTA 12.X  W kaplicy wystawienie Najśw. 

Sakramentu i całodzienna adoracja do godz. 4:00 PM.  
 

 
 

 

NIEDZIELA 13.X - O godz. 5:00 PM Nieszpory z 

udziałem przybyłych księży i wiernych. Na zakończenie 
procesja z Najśw. Sakramentem wewnątrz Kościoła i 
uroczyste błogosławieństwo. 

 

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. 

 


