
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, September 26th, 2016  
   7:00 a.m. † Władysław Łabiński 
     od syna 
TUESDAY - WTOREK, September 27th 
     St. Vicent de Paul 
   7:00 p.m. † Elizabeth Zygnerski 
     from Mary & Liz 
WEDNESDAY - ŚRODA, September 28th 
   7:00 a.m. † Wacław i Józefa Kalinowski 
     od córki Teresy z rodziną 
THURSDAY - CZWARTEK, September 29th 
  Sts. Michael, Gabriel & Raphael, Archangels 

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

   7:00 a.m. † Halina & Walter Glażewski 
      from friends 
SATURDAY - SOBOTA, October 1st 
     St. Therese of the Child Jesus 

   7:00 a.m. † Zofia Domżalska 
      from family 
 
 
 

   5:00 p.m.    Health & Blessings  
      for Julie & Michael O'Brien  
      on their 15th wedding anniversary 
      from mom & dad 
 
   † Bertha Weaver 
      from David & Mary Weaver 
   † Patricia C. Juraniec Kavka 
      from Marian Juranic 
   † Robert & Edward Blicharz 
      from Rosalie Blicharz 

 

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 2nd 
   Twenty Seventh Sunday in Ordinary Time 

   XXVII Niedziela Zwykła    
 
 

   8:00 a.m. † Julian Modzelewski 
      od żony 
   † Stanisław Kwiatkowski 
      od Celiny i Witka 
   † Anna i Stanisław Czworkowski 
      od wnuków 
   † Zofia Domżalska 
      od rodziny 
 

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

 
 
 
 

      Health & Blessings for Julia 
      from grandparents 
 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Jean Lear 
      from Maria Denclova 
   † Frank Juranic 
      from Marian Juranic & daughter 
 
 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Adriana Siwika z okazji 1 urodzin 
      od rodziców 
 
   † Libert Potocki 
      od Felicji Koseckiej 
   † Józef Fryc 
      od Marii Bak 
   † Anna i Jan Wesołowski 
      od rodziny 
   † Aniela i Bronisław Słomiany 
      od Barbary z rodziną 

 
SANCTUARY CANDLE 

 

Church 
† Halina & Walter Glażewski from friends 

 

 
Chapel 

 

† Zofia Domżalska from family 
† Elizabeth Zygnerski from Mary & Liz 

 



XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - Łk 16,19-31: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 
bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i 
został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: 
Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie 
cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; 
teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, 
stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 
Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i 
Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. 
Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. 
Liturgia dzisiejsza jest wezwaniem do rozważenia straszliwych następstw życia rozwiązłego i hulaszczego. W pierwszym czytaniu (Am 
6, 1. 4-7) powtarzają się ostre upomnienia proroka Amosa, skierowane do bogaczy obfitujących w wygody i zbytek i nastawionych na 
wykorzystanie wszystkich przyjemności życia, jakie może ono zapewnić. Opisuje ich, jak wylegują się na tapczanach, jedząc, śpiewając 
i pijąc, nie troszcząc się wcale o swój kraj, który chyli się do upadku, i prorokuje: „Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, 
a zniknie krzykliwe grono hulaków” (w. 7). Proroctwo spełni się po trzydziestu latach i będzie jedną z licznych lekcji, jakie daje historia 
w związku z upadkiem społecznym i politycznym spowodowanym przez rozkład moralny. A jednak wydaje się, że obecna cywilizacja 
dobrobytu niewiele zrozumiała w tej dziedzinie. Tym dobitniej nasuwają się doniosłe refleksje na dziś: życie zamknięte w ciasnych 
horyzontach przyjemności ziemskich jest samo przez się zaprzeczeniem wiary, bezbożnością, ateizmem praktycznym i związanym 
z nim brakiem zainteresowania dla potrzeb drugiego człowieka. Krótko mówiąc, jest ono drogą do zguby w czasie i w wieczności. Ten 
ostatni aspekt wyjaśnia ewangelia przez przypowieść, która przeciwstawia życie hulaki życiu ubogiego. Na pierwsze wejrzenie bogacz 
wydaje się nie mieć innego grzechu, jak tylko nadmierne przywiązanie do zbytku i do dobrego stołu. Lecz zastanawiając się głębiej, 
zauważa się całkowity brak zainteresowania się Bogiem i bliźnim. Wszystkie jego myśli i troski zwrócone są do tego, „by świetnie się 
bawić” (w. 19), całkowicie zapominając o biednym Łazarzu, który leżał u jego bramy zupełnie wyczerpany. I chociaż przypowieść nie 
mówi tego wyraźnie, łatwo można poznać w nim jednego z owych ubogich, którzy przyjmują z poddaniem swój los ufając Bogu. 
Dlatego, kiedy nadeszła śmierć, „aniołowie zanieśli go na łono Abrahama” (w. 22), bogacz zaś został pogrążony w mękach (w. 23). 

W rozmowie, która następuje między nim, dręczonym przez pragnienie, a ojcem Abrahamem, jest podkreślona nieodwracalna trwałość 
losu wiecznego, odpowiadająca zresztą postawie, jaką człowiek dobrowolnie wybrał żyjąc na ziemi. Kto uwierzył w Boga i Jemu się 
powierzył, w Nim będzie miał cząstkę na wieki; kto oddawał się przyjemnościom postępując tak, jakby Bóg nie istniał, pozostanie na 
wieki odłączony od Niego. Łatwo wywnioskować, że ubóstwo i cierpienie nie są znakami odrzucenia ze strony Pana, lecz środkami, 
którymi On się posługuje, by skłonić człowieka do starań o lepsze dobra i do pokładania nadziei w Bogu. A powodzenie i bogactwa 
często czynią człowieka zarozumiałym, lekceważącym Boga i dobra wiecznej to jakby pętla, która tłumi wszelki zryw do wyższych 
rzeczywistości. Drugie czytanie (1 Tm 6, 11-16) nawiązuje dobrze do poprzednich, ponieważ zachęta, jaką się rozpoczyna, kontrastuje 
z nieumiarkowanym poszukiwaniem dóbr doczesnych. „Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (w. 10), mówi św. Paweł już 

w pierwszych wierszach, i zaraz dodaje: „Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za 
sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością...” (w. 11). „Człowiek Boży” — kapłan, osoba poświęcona lub apostoł świecki — 
powinien wystrzegać się jakiejkolwiek chciwości pieniędzy, co bardzo gorszy nie tylko głęboko wierzących, ale i tym bardziej 
obojętnych. Został powołany, by troszczyć się o inne sprawy, walczyć „w dobrych zawodach o wiarę” i „zdobyć życie wieczne” (w. 12) 
nie tylko dla siebie samego, lecz dla owczarni, którą Bóg mu powierzył. Został powołany, by służyć dobrom nie doczesnym, lecz 
wiecznym, „zachować przykazanie nieskalane” (w. 14), przekazać bez uszczerbku dziedzictwo wiary i Ewangelii. 
 
 

WYSTAWA - W dniach 22-23 października od 8 rano do 7 wieczorem na naszej parafialnej sali Lipinski Hall będzie miała wystawa 

zatytułowana: JAN PAWEŁ II ŚWIĘTY CZŁOWIEK - DO KRAŃCA ŚWIATA. Wystawa ta jest sponsorowana przez naszą polonijną 
organizację Polish Arts Club. Przedstawione zdjęcia będą z podpisami także w j.polskim. Wstęp wolny. 
 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Pamiętamy z lekcji religii, że poza światem 
widzialnym istnieje świat rzeczy niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i 
jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, których będziemy wspominać w liturgii w najbliższy czwartek, 
nazywamy Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii Święty Grzegorz Wielki, są oni Bożymi zwiastunami w sprawach większej wagi. 
 
 

 

2. Serdecznie pozdrawiamy solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazując słowa najlepszych życzeń. Dla ostatnio zmarłych para fian 
pragniemy prosić o szczęście wieczne. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 27 IX – św. Wincenty à Paulo, kapłan, który założył zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym 
samym do lepszej formacji duchowieństwa i opieki nad ubogimi. 

 28 IX – św. Wacław, męczennik i główny patron Czech, jako czeski król przykładem własnego życia utwierdzał wiarę 
chrześcijańską w swoim kraju; został zamordowany na polecenie swojego młodszego brata Bolesława. 

 29 IX – święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał; ich imiona oznaczają odpowiednio: Michał − „któż jak Bóg”, Gabriel − 
„moc Boża”, Rafał − „Bóg uzdrawia”. 

 30 IX – św. Hieronim, prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy rozpropagowanie znajomości Pisma Świętego w 
Kościele przez jego łacińskie tłumaczenie zwane Wulgatą. 

 1 X − św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka odznaczająca się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką 
ufnością Bogu, patronka misji. 
 
 

 



 
September 17th & 18th, 2016 

 
 

Weekly Collection     $4,716.00 
Maintenance      $1,433.00 
Louisiana Flood Victims     $   565.00 

 
 

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. 

 

 
 
 
 

KNIGHTS OF COLUMBUS  

ST. HEDWIG’S COUNCIL # 7244 

The St. Hedwig’s Knights of Columbus Council #7244 

will be conducting our annual “ROSE 

SALE” after all Masses during this 

weekend September 24th and 25th, 
2016. Your continued generosity will 

help support the council’s various activities in support of 
Respect for Life Programs.  Please help, if you can. 

 

 

XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Amos and Luke both champion the cause of the poor, as 
today’s readings make clear.  For that matter, even 1 
Timothy, in the two verses immediately following today’s 
selection, makes exhorting the rich “not to rely on so 
uncertain a thing as wealth but rather on God” an 
important duty for the “man of God.”  What makes 
today’s parable so arresting, however, is not what it says 
about the need to give alms to the poor, a basic biblical 
principle, but the pathos with which it exposes the 
predicament of the rich.  Even from the depths of the 
netherworld, the rich man clings to the illusion of his 
superior status and commands Lazarus, now safe in the 
bosom of Abraham, to run and fetch him water.  Like the 
leisured and lazy classes in Jerusalem at the time of 
Amos, who were incapable of imagining the collapse of 
Joseph,  the rich man cannot grasp the reality of his 
situation and persists in thinking he can at least secure 
his family’s future.  This is the real danger of riches, 
Jesus says, the numbness that cannot be penetrated by 
Moses or the prophets or even by the one who rises 
from the dead. 

 

 
Anna Burzawa, Dorothy Dominski, Bartoszek Dudek, 
Zenon Dzięgielewski, Charles & Eileen Fair, Anna Gres, 
Helen Hutchins, Fr. Fred Jackiewicz, Robert Kalinowski, 
John Kwoka, Alice S. Laird, Sue Lynch, John Matas, 
Adam Matusz, Dan Piestor, Cheryl Fuzes Poli, Stanley 
Rette, Marilyn Roman, Lucy Siemientkowski, Anthony 
Sikora, Fred Sikorski, Edward & Pauline Sikorski, Stella 
Sredinski, Joseph P. Strycharz, Kelly Ann Strycharz, 
Romulda Studzinska Charles Suleskey, Czesława 
Supel, Doris Tarquinio, Helen Wojciechowski, Anna 
Wozniak, Esther Zamorski, John Zegarski. 
 

 
 
 

 

 
 

Please call the Rectory Office 

to add or delete names from the list. 

 
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 2nd at 12:30 pm in the Church parking lot. 
 
 
 

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

 



 
EXTRAORDINARY  

MINISTER SCHEDULE OCTOBER 2016 

 

October   1 5:00 pm Lorraine Brozena 
    Joyce Walters      

 

October   2 9:30 am Ann Donnelly 
    Patrick Donnelly 
 

October   8 5:00 pm Teddi Hines 
    Anita Toth 
 
 

October   9 9:30 am Claire Kovacs 
    King Kovacs 
 

October 15 5:00 pm Liz Radzki 
    Dorothy Zadworny 
 
 

October 16 9:30 am Christine Muszynski 
    William Muszynski 
 

October 22 5:00 pm Lorraine Brozena 
    Joyce Walters 
 

 

October 23` 9:30 am Raymond Primka 
    Dorothy Zadworny 
 

October 29 5:00 pm Frank Novatkowski 
    Frank Sobon 
 
 

October 30 9:30 am Lorraine Brozena 
    Pamela Richards 
 
 

October 31 7:00 pm Lorraine Brozena 
    Pamela Richards 
 
 

 

 
 

LECTOR SCHEDULE OCTOBER 2016 

 

October   1 5:00 pm John Bogdan 
 
 

October   2 9:30 am Jack Ball 
 

October   8 5:00 pm Anita Toth 
 

 

October   9 9:30 am Jeffrey Pinyan 
 

October 15 5:00 pm John Bogdan 
 
 

October 16 9:30 am Kathy Weasner 
 

October 22 5:00 pm Teddi Hines 
 
 

October 23 9:30 am Jack Ball 
 

October 29 5:00 pm Anita Toth 
 
 

October 30 9:30 am Lorraine Brozena 
 

October 31 7:00 pm Pamela Richards 

 

 
 

 

MASS INTENTIONS FOR 2017 

The Mass intention book for 2017 is now opened during 
regular business hours in the rectory.  There will be only 
one intention 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, will have multiple intentions 
available. 
 
 

 

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. 

 
 

 

 

BIBLE STUDY 
 

Our parishioner, Jeff Pinyan, will be leading Bible study 
for young adults at St. David the King Parish in West 
Windsor.  The study starts October 6th, 2016. 
 
 

 
 

 

OCTOBER DEVOTIONS 

The October Devotions will be held on Sundays 
beginning October 2nd, 2016.  There will be recitation of 
the Rosary at 10:30 am.  Everyone is cordially invited to 
attend.  
 
 

 
 

 

 

YEAR OF MERCY 
 

 

 

 

December 8, 2015 – November 20, 2016 
 

 

 

 

 

 


