
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, September 25th, 2017  
   7:00 a.m. † Special Intention 
      
TUESDAY - WTOREK, September 26th 
   7:00 p.m. † Sophie, Andrew & Patricia Grenda 
     from Joseph & family 
WEDNESDAY - ŚRODA, September 27th 
    St. Vincent de Paul 

   7:00 a.m. † Elizabeth Zygnerski 
     from Mary & Liz 
THURSDAY - CZWARTEK, September 28th 
   7:00 a.m. † Ks. Rektor Henryk Dworak 
     od wychowanka 
FRIDAY - PIĄTEK, September 29th 
   Sts. Michael, Gabriel & Raphael, Archangels 

   7:00 a.m. † Dot Rose 
      from friends 
SATURDAY - SOBOTA, September 30th, St. Jerome 

   7:00 a.m. † Anna & Jan Wesołowski 
      from family 
 
 
 

   5:00 p.m. † Charles Mieszkowski 
      from daughters 
   † Weronika Cmiel 
      from Maria Oschmyanec 
   † Cruz Mendez 
      from Mary & Liz 
   † Czesława Tomaka 
      from Maria Kocaj 
   † Eleanor Dzurisin 
      John & James Pietras 

 
 

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 1st, 2017 
    XXVI Sunday in Ordinary Time 
    XXVI Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m. † Zofia Domżalska 
      od rodziny 
   † Bogdan Karwowski 
      od Antoniego i Faustyny Bielskich 
   † Apolonia Wróbel 
      od wnuczki Justyny 
   † Kathy Lynch 
      from Jr. Lonska & son 
   † Charlotte Ann Green 
      from Jr. Lonska & son 
 
   9:30 a.m.     Living & Deceased Members of 
      St. Hedwig’s Parish Family 
 
 

 
        
 

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 
 
 
 

   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Doris Morrison 
      from Thomas Conroy 
   † Henri Zawodniak 
      from Ray & Ruth Primka 
 
 11:00  a.m. † Maria Nowakowska 
      od Ilony 
   † Marzena Górnowska 
      od przyjaciół 
   † Witold Romejko 
      od córki 
   † Bogdan Karwowski 
      od Wojciecha Truchel z rodziną 
   † Mieczysław Samel 
      od Marty z rodziną 
   † Władysław Piękoś 
      od córki z mężem 
   † Lidia Piórek 
      od siostry z mężem 
   † Alfreda Miraś 
      od Krystyny Sienkowskiej z rodziną 

 

 
 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
 
 

† Michelle Doroba from family 

 
 
 

Chapel 
 
 

† Elizabeth Zygnerski from Mary & Liz 
 

 



XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - Mt 20,1-16a: Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 

rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około 
godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 
wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, 
spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: 
Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, 
począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, 
myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną 
godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie 
czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. 
Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a 
pierwsi ostatnimi. 

„Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55, 8; I czyt.). Takie jest w streszczeniu orędzie dzisiejszej 
liturgii słowa. Człowiek nie może sprowadzać Boga do miary swoich myśli ani wiązać Jego postępowania ze swoimi pojęciami 
sprawiedliwości i dobroci. Bóg przewyższa człowieka nieskończenie więcej, niż niebo góruje nad ziemią (w. 9), dlatego często plany 
Jego opatrzności okazują się niepojęte dla umysłu ludzkiego, który winien je przyjąć w pokorze nie usiłując nawet dociekać i osądzać 
ich. Taka jest głęboka nauka zawarta w przypowieści o robotnikach w winnicy, jaką Ewangelia dzisiejsza podaje wiernym do 
rozważania. „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej 
winnicy.” Umawia się z nimi o zapłatę jednego denara i posyła ich do pracy. Lecz trzeba więcej rąk, więc jeszcze cztery razy gospodarz 
wychodzi na plac szukać robotników, o godzinie trzeciej, szóstej., dziewiątej i jedenastej, czyli od dziewiątej rano aż do wieczora. Kiedy 
dzień się skończył, wypłaca robotników począwszy od ostatnich, którzy tak jak i pierwsi otrzymali po denarze. I oto reakcja, tak bardzo 
ludzka, pierwszych robotników: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. 
Lecz gospodarz odpowiada: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną?... Chcę też i temu ostatniemu 
dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?” (ww. 12-15). W aspekcie sprawiedliwości społecznej można by 
podważyć takie rozumowanie. Jezus jednak nie miał zamiaru dawać przez przypowieść pouczenia na temat „moralności zapłaty” lub 
socjologii, ale chciał dać zrozumieć, że królestwo niebieskie opiera się na zasadach zgoła odmiennych niż te, które w stosunkach 
ludzkich kierują dawaniem i posiadaniem. Bóg, nieskończenie sprawiedliwy, jest również nieskończenie miłosierny i wolny; rozciągając 
zbawienie na ostatnich wezwanych — pogan, nie krzywdzi pierwszych — narodu wybranego; przyjmując do swego królestwa 
grzeszników, którzy nawrócili się w podeszłym wieku, nie czyni krzywdy tym, co spędzili życie w niewinności. W świecie łaski nie ma 
praw, którymi można by szermować; jest pewne, że człowiek musi współpracować dla osiągnięcia zbawienia wiecznego, lecz ono jest 
tak wielkim dobrem, że zawsze będzie darem nawet dla największych świętych. Zresztą zawarte w przypowieści pytanie: „Czy na to 
złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” (w. 15), daje zrozumieć, że powodem niezadowolenia robotników pierwszej godziny jest nie 
tyle miłość sprawiedliwości, ile raczej zazdrość z powodu hojności okazanej tym z ostatniej godziny. Lecz Bóg nie znosi w robotnikach 
Królestwa najmniejszego objawu zazdrości lub niechęci w stosunku do braci; owszem, uznaje za swoich robotników tylko tych, którzy 
potrafią się radować z dobra innych tak jak ze swego własnego. Przypowieść nie chce zachęcać leniwych i beztroskich, którzy 
odkładają na ostatnią godzinę nawrócenie i służbę Bogu, lecz pouczyć, że Bóg może powołać o każdej godzinie i że człowiek powinien 
być zawsze gotów odpowiedzieć na Jego wezwania. „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!” (Iz 
55, 6). Kto został powołany już w zaraniu swego życia, nie może sobie rościć większych praw od tego, kto został powołany w wieku 
dojrzałym lub też w ostatniej godzinie, a ci ostatni nie powinni zniechęcać się czy cofać, myśląc, że już za późno. Pożyteczne są w tym 
względzie słowa św. Pawła z drugiego listu do Filipian: „Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć”. 
Prawdziwy uczeń Chrystusa nie zważa zbytnio na własne warunki — czas powołania, służbę odbytą, nagrodę — ile raczej na chwałę 

Chrystusa, dla którego jedynie żyje. 

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE - W przyszłą niedzielę, rozpoczynającą miesiąc październik, w każdą niedzielę tego miesiąca 

bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11:00, będzie nabożeństwo różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄTEK - Z okazji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, w przyszłą niedzielę o godz. 12:30 

na naszym parkingu będziemy modlić się i błogosławić wszystkie stworzenia przez Was przyniesione. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiaj przypada ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu świętych, 

polecaliśmy Panu Bogu losy naszej Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, 
nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. Może w pobliżu nas żyją 
biedne dzieci, które trzeba wesprzeć, aby i one godnie i radośnie uczęszczały do szkoły. Pamiętajmy, że dzieci są naszym 
największym skarbem i najlepszą „inwestycją” na przyszłość. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują 
Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej, ale i tej codzienne j. 
 
 

2. W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a po kolejnej 
niedzieli, 2 października, wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg 
troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla 
dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. 
Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową 
bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy 
zaczyna brakować nadziei. 
 
 

3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: 
dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy celebrowali 
po Mszy o godz. 11:00. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach. 

 



 
 

September 16th & 17th, 2017 
 
 

Weekly Collection     $4,357.00 
Maintenance      $1,600.00 
 

 
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 

 

 

Question of the Week 
How will I stop acting like a self-appointed judge of 
"latecomers" and begin serving as a member of God's 
"welcome wagon"?  After all, God has welcomed even 
me. 

 

 
 
The St. Hedwig Knights of Columbus Council #7244 
would like to thank everyone for their generosity in the 

annual “Rose Sale”.  Thank you for your support.  Bóg 

zapłać! 

 

 
XXV SUNDAY IN ORDINARY TIME 

On Sundays in Ordinary Time, the Old Testament 
illumines the Gospel: "My thoughts are not your 
thoughts, nor are your ways my ways, says the LORD" 
(Isaiah 55:8).  Then Jesus' parable presents the exact 
opposite of any reasonable employment contract, any 
respectable definition of "justice."  Instead, how utterly 
prodigal God's goodness toward us, how unmerited 
God's gifts.  For Jesus' parable challenges our usual 
definitions of success: to be healthy, wealthy, and wise; 
to acquire possessions, educational and professional 
accomplishments, athletic awards, other forms of 
achievement, status, prestige; to classify others as 
"better off," "worse off," or "about the same."  Such 
comparisons lead to arrogance or prompt envy, both 
reactions incompatible with membership in God's 
kingdom.  What ignited anger in the parable was the 
landowner making "latecomers" equal to the "all-day 
crew."  For us, the "latecomers" may be non-practicing 
parishioners, non-believers, or notorious sinners 
welcomed back with "last rites" at "the eleventh hour."  
Often, among "devout" disciples, such miracles of grace 
prompt not thankful prayers but righteous (jealous?) 
indignation that those "last in" should be treated as 
"equal to us."  Like the prodigal son's elder brother: "For 
years I have slaved for you!" (cf. Luke 15:29).  How 
different if we, like Paul, believed that "life is Christ" 
(Philippians 1:21).  Our standing—first, last—would be 
utterly irrelevant.  To share life, to share Christ with any 
fellow-worker of whatever hour would be sheer joy.  On 
the other hand, the parable proposes a secondary, 
salutary moral: The problem with eleventh-hour 
conversions is that Death sometimes arrives at 10:30! 

 

 
Anna Burzawa, 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, Pat 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. 

 



 
Religious Education Program (CCD) for the 

year 2017-2018 will begin on Tuesday, September 26th, 
2017 at 5:00 pm for all students and their parents of both 
the Tuesday and Wednesday night classes with an 
orientation meeting in the Church.  Regular scheduled 
classes for Tuesday and Wednesday will begin October 
3rd & 4th, 2017 at 5:15 pm in the Convent. 

 

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. 

 
 

BLESSING OF THE ANIMALS 
In honor of the Feast Day of St. Francis of Assisi, the 
Blessing of the Animals will take place next Sunday, 
October 1st 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. 

 
 

 
 
 

W tym tygodniu patronują nam: 
25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), 
prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych 
bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki 
Pańskiej, wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego 
Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich. 
 
27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, 
„duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – 
szarytek. 

28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który 
zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, 
poganina, patron Czech. 

30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, 
doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie 
Pisma Świętego na język łaciński. 

 

 

 
 

EXTRAORDINARY  

MINISTER SCHEDULE OCT. 2017 
 
 

October  7 5:00 pm Teddi Hines 
    Anita Toth 
 

October  8 9:30 am Claire Kovacs 
    King Kovacs 
 

October 14 5:00 pm Chris Muszynski 
    William Muszynski 
 
 

October 15 9:30 am  Lorraine Brozena 
Liz Radzki 

 

October 21 5:00 pm Frank Novatkowski 
    Frank Sobon 
 

October 22 9:30 am Tara Churilla 
    Thomas Churilla 
 

October 28 5:00 pm Lorraine Brozena 
    Liz Radzki 
 
 

October 29 9:30 am Chris Muszynski 
    William Muszynski 
 

 

 
 

 

LECTOR SCHEDULE OCT. 2017 
 
 
 

 

October  7 5:00 pm Teddi Hines 
 
 

October  8 9:30 am John Bogdan 
 

October 14 5:00 pm Pamela Richards 
 

 

October 15 9:30 am Lorraine Brozena 
 

October 21 5:00 pm Brian McCord 
 
 

October 22 9:30 am Kathy Weasner 
 

October 28 5:00 pm Anita Toth 
 
 

October 29 9:30 am Jeff Pinyan 

 


