
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, September 11th, 2017  
   7:00 a.m. † Barbara Radzki Neri 
     from mom & sister 
TUESDAY - WTOREK, September 12th  
   7:00 p.m. † Stefan Sidur 
     od Stanisława Sidur 
WEDNESDAY - ŚRODA, September 13th 
     St. Chrysostom 

   7:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
     dla Marioli i Marka oraz Asi i Pawła 
     z okazji rocz. ślubu 
 
THURSDAY - CZWARTEK, September 14th 
    Exaltation of the Holy Cross 

   7:00 a.m. † Rev. John M. Skwara 
     from sister Ginny 
FRIDAY - PIĄTEK, September 15th 
      Our Lady of Sorrows 

   7:00 a.m. † Krystyna Zaremba 
      od córki z rodziną 
SATURDAY - SOBOTA, September 16th 
      Sts. Cornelius & Cyprian 

   7:00 a.m. † Gene Bobko 
      from wife & family 
 
 
 

   5:00 p.m. † Lorraine Silver 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
   † Joseph Kaminski 
      from Chris & Bill 
   † Nicholas Monchak 
      from family 
   † Weronika Cmiel 
      from Maria Oschmyanec 
   † Wendy O'Hara 
      from John & Elaine McGowan 

 

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, September 17th, 2017 
    XIV Sunday in Ordinary Time 
    XIV Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m. † Adam Baracz 
      od rodziny 
   † Kazimierz Radgowski 
      od córki Celiny z rodziną 
   † Zofia Domżalska 
      od rodziny 
   † Marzena Górnowska 
      od przyjaciół 
   † Bogdan Karwowski 
      od rodziny Grzesiak 
 
   9:30 a.m.     Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 

 
        
 

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 
 
 

   † Stanley & Evelyn Sokolowski 
      from Gail & Eric Thornton 
   † Mary Bobownik 
      from King & Claire Kovacs 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Frances Messina 
      from the Strycharz family 
   † Henri Zawodniak 
      from the Szczepaniak family 
   † William Carroll, Jr. 
      from John & Justin Swierczek 
 
 11:00  a.m. † Jan Włodkowski 
      od dzieci 
   † Józef Truszkowski 
      od siostry z rodziną 
   † Czesław Sosnowski 
      od mamy z rodziną 

 
 
 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
 
 

† Ted & Mary Romejko from family 

 
Chapel 

 

† Barbara Radzki Neri from mom & sister 
 

 



 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - Mt 18,15-20: Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź 

i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, 
żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła 
nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w 
niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodn ie o 
coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 
pośród nich. 
 

Jako wprowadzenie do rozważania tekstów biblijnych liturgii dzisiejszej może posłużyć drugie czytanie (Rz 13, 8-10): „Nikomu nie 
bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością” (w. 8). To wielki dług, jaki każdy powinien spiesznie spłacać. Dług, ponieważ miłość 
wzajemna jest wymaganiem natury ludzkiej i Bóg sam chciał chronić takie wymaganie nakazem niezwykle doniosłym, streszczającym 
całe Prawo: „kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo”. Wszystkie przykazania — negatywne i pozytywne, określające stosunki 
między ludźmi, istotnie znajdują swój szczyt w miłości. Miłość troszczy się nie tylko o dobra materialne braci, lecz także o duchowe 
i wieczne. Jak każdy pragnie dla siebie zbawienia, tak też jest obowiązany pragnąć go dla innych; co więcej jest to warunek zbawienia 
osobistego. Pierwsze czytanie omawia ten punkt (Ez 33, 7-9). Bóg ustanawiając Ezechiela strażnikiem swojego narodu, mówi do niego: 
„Jeśli do występnego powiem: występny musi umrzeć — a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi — to on umrze 
z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie” (w. 8). Wielka odpowiedzialność spoczywa na tym, kto 
ma zadanie podobne do misji proroka: pasterze Ludu Bożego, przełożeni zakonni, ojcowie i matki rodzin, wychowawcy. Ich zbawienie 
zależy od gorliwości w strzeżeniu swojej trzody, jakakolwiek by była, wielka czy mała. Pozwolić zginąć w grzechu synowi lub bratu nie 
podając im ręki jest zdradą, jest podłością i egoizmem, które Bóg będzie sądził. Bojaźń, że się zostanie odepchniętym, że straci się 
uznanie i będzie się pomówionym o surowość, nie usprawiedliwia „umycia rąk” lub „zostawienia rzeczy własnemu biegowi”. Kto miłuje, 
nie będzie miał pokoju, dopóki nie znajdzie sposobu, by dotrzeć do winnego i upomnieć go z dobrocią i stanowczością. A jeśli mimo 
własnych wysiłków, dobrych słów i próśb nie osiągnie zamierzonego celu, to nie przestanie się modlić i pokutować, by wyjednać mu 
łaskę od Boga. Ewangelia czyni krok naprzód i rozciąga ten obowiązek na każdego wiernego, który widzi brata upadającego w grzech. 
„Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata” (w. 15). Jednak upomnienie powinno 
być tajemne, by zabezpieczyć dobrą sławę winnego. Niestety, w praktyce dzieje się często przeciwnie: rozmawia się i szemrze z innymi 
ujawniając to, co było ukryte, a niewielu tylko ma odwagę ostrzec zainteresowanego. Cóż pomoże rozprawiać o chorobie innych, jeśli 
nikt nie leczy chorego? Trzeba natomiast starać się „pozyskać” brata; jego zguba jest szkodą dla niego i dla wspólnoty, lecz pozyskanie 
jest „zyskiem” dla wszystkich. Dlatego jeśli prywatne upomnienie nie przyniosło skutku, Jezus poleca, aby powtórzyć je wobec dwóch 
lub trzech świadków, a jeśli i ten środek zawiedzie, uwiadomić Kościół. A to nie w celu oskarżenia czy potępienia, lecz aby 
przyprowadzić winnego do opamiętania i zabezpieczyć dobro wspólne. Kościół dzięki obecności Ducha Świętego ma szczególne 
światło i władzę, dlatego jego upomnienie posiada skuteczność, a jego rozstrzyganie, co należy „związać lub rozwiązać”, jest tak 
autorytatywne, że ma moc w niebie (w. 18). Opowiadanie ewangeliczne kończy się wezwaniem do wspólnej modlitwy. Jak wierni — 
jeden lub dwóch świadków — powinni zgodnie starać się odciągnąć swego brata od złego, tak też powinni modlić się zgodnie. 
Wystarczy, że tylko dwaj zgodni są w tym, o co trzeba prosić Boga, i gromadzą się w imię Jezusa, aby ich modlitwa została 
wysłuchana. I niewątpliwie zostaje wysłuchana, jeśli przedmiotem jej będzie opamiętanie się winnych. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Jutro, w poniedziałek, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat 

temu zginęło tylu niewinnych ludzi. Chrystus nieustannie poucza nas: „Błogosławieni ubodzy w duchu…, błogosławieni cisi…, 
błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…, błogosławieni miłosierni…, błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój…”. Ale taki może być tylko ten, kto naprawdę żyje w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem, kto idzie drogą wiary, nadziei i 
miłości. Módlmy się dzisiaj także o to, aby Chrystus, którego na krzyż zawiodła miłość do każdego człowieka, przyciągnął do 
siebie jak największe rzesze ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w 
naszej Ojczyźnie i na całym świecie. 

2. W nadchodzący czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim 
godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż 
jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we 
wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za 
życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie 
górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. 

3. W tym tygodniu, w piątek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym 
Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła. 

4. W przyszłą niedzielę, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach 
pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie. 

5. Tego samego dnia rozpoczną się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. 
Będzie to również Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, 

kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich. 

16 IX – św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w 

połowie III wieku. 

 



 
 

September 2nd & 3rd, 2017 
 
 

Weekly Collection     $3,961.00 
Maintenance      $1,344.00 
Hurricane Harvey Relief     $3,038.00 
 

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. 

 

IN MEMORIAM 
Please pray for the soul of John Maciolek, who has died.  
Eternal rest grant unto him O Lord and let Perpetual 
Light shine upon him.  May he rest in peace.  Amen. 

 

ZA ZMARŁEGO: W minionym tygodniu z naszej 

wspólnoty odszedł do wieczności John Maciolek. 
Polećmy go miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek 
racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu 
świeci.  Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.  Amen. 

 

 

 
XXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Ezekiel charges believers to "speak out to dissuade the 
wicked from his way" (33:8), and the process Jesus 
outlines in today's Gospel seems designed not to 
exclude but to reconcile.  The goal of correction is to 
restore the offending party to the community in a "win-
win" resolution: "You have won over your brother," not 
shown him who's boss (Matthew 19:15).  Jesus' 
pointedly uses "brother" (sister) to emphasize that the 
offender is still family.  Moreover, discretion reigns: 
Reconciliation begins privately, between victim and 
offender, protecting even the disruptive member from 
public humiliation.  If the community must become 
involved, there is still no "ganging up" or taking sides.  
Both parties are embraced equally in seeking justice, 
reconciliation, restoration.  Thus, in Jesus' community, 
mutual correction is never punishment, revenge, or 
settling scores, but rather the victory of love.  As Paul 
puts it, "Owe nothing to anyone, except to love one 
another; for the one who loves another has fulfilled the 
law...Love does no evil to the neighbor; hence, love is 
the fulfillment of the law" (Romans 13:8, 10). 
 

 

Question of the week 
Who in my life right now do I need to "win over" for the 
Lord? 

 

 
Anna Burzawa, Thomas Czajkowski, Pauline Dauphers, 
Dorothy Dominski, Bartoszek Dudek, Zenon 
Dzięgielewski, Theresa Eaton, Charles & Eileen Fair, 
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert Kalinowski, 
Alice S. Laird, Sue Lynch, Anthony Marion, John Matas, 
Adam Matusz, Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes 
Poli, Jurek Probola, Stanley Rette, Zofia Rynkowska, 
Lucy Siemientkowski, Anthony Sikora, Fred Sikorski, 
Edward & Pauline Sikorski, Diane Silver, Stella 
Sredinski, 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. 

 

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. 

 



 

 
Registration for 2017-2018 CCD  Registration 

for new students will take place this Sunday, September 
10, 2017 in the Convent.  Forms are also available at the 
rectory during regular business hours or by contacting 
Mrs. Dorothy Zadworny, Coordinator, at (609) 587-0487.  
The registration fee is $80.00.  Please be sure that your 
child is registered. 

 

CATECHISTS NEEDED 
Due to our expanding religious education program, we 
are in need of additional Catechists for the 2017–2018 
school year.  Please consider this wonderful ministry.  
We welcome those with experience and those who have 
never taught before.  Help and information are available 
to anyone interested.  If you are interested or have any 
questions in regards to this ministry, please contact 
Dorothy Zadworny at (609) 587-0487. 

 

ST. HEDWIG KNIGHTS OF COLUMBUS 
St. Hedwig Knights of Columbus have a collection box in 
the vestibule of the Church for new, used or broken 
eyeglasses in any condition.  Also we are collecting new 
and used hearing aids which will be repaired and 
distributed to people who need help hearing.  The 
Knights are partnered with New Eyes for the Needy who 
will repair and distribute the reconditioned eyeglasses 
and hearing aids to countries in need throughout the 
world.  Please help us provide glasses and hearing aids 
to those in need.  Thank you. 

 

 

KNIGHTS OF COLUMBUS 
St. Hedwig Knights of Columbus #7244 is seeking new 
members, 18 years or older, male and Catholic to join 
our Council.  By joining you would become more 
involved in our Church and local community through acts 
of charity and volunteerism. For more information about 
membership please contact Frank at 609-396-1926, or 
Rich at 609-890-8275. 

 

 
PARISHIONER 

REGISTRATION/INFORMATION FORM 
Welcome to St. Hedwig Parish.  As a member of the 
parish, your registration is very important, especially at 
the time of the Sacraments of Baptism and Matrimony or 
during an illness or at the time of death.   
 

 

Please fill out the attached form to register with the 

parish or with any information changes and return 

to the parish office via the collection basket or by mail. 
 
 
 
 

 

Last Name:___________________________________ 
 
 

First Name(s):_________________________________ 
 
 

Address:_____________________________________ 
 
 

City:_________________________________________ 
 
 

Zip Code:_____________________________________ 
 
 

Contact Phone Number:_________________________ 
 
 

Cell #:_______________________________________ 
 
 
 

 

UNLOCKING THE MYSTERIES  

OF THE BIBLE 
If you would like to have a deeper relationship with God 
and a better understanding of your faith, then join us for 
an 8 week program.  One group will meet on Tuesday 
afternoons, starting on September 19th (1-3 pm) and 
another group on Thursday evenings starting on 
September 21st (7:30-9:30 pm).  For more information or 
to sign up contact Bill or Chris Muszynski at 609-448-
6393 or wjmuszynski@aol.com or contact the Parish 
Office.  Cost of the program is $20.00. 

 

KNIGHTS OF COLUMBUS  

ST. HEDWIG COUNCIL # 7244 
The St. Hedwig Knights of 
Columbus Council #7244 will be 

conducting our annual “ROSE 

SALE” after all Masses next 

weekend September 16th and 17th, 
2017. Your continued generosity will help support the 
council’s various activities in support of Respect for Life 
Programs.  Please help, if you can. 

 


