
 
MONDAY - PONIEDZIAŁEK, September 16th, 2019  
    Sts. Cornelius & Cyprian 
   7:00 a.m. † Zbigniew Kołodziej 
     from the Guzikowski family 
TUESDAY - WTOREK, September 17th  
   7:00 p.m. † Natalie Anna Kawalec 
     od rodziny Gardockich 
WEDNESDAY - ŚRODA, September 18th 
   7:00 a.m. † Anna & Jan Wesołowski 
     from family 
THURSDAY - CZWARTEK, September 19th 
   7:00 a.m. † Frances & Feliks Grzywna 
     from family 
FRIDAY - PIĄTEK, September 20th 

   Sts. Andrew Kim Tae-gon & Paul Chong Ha-sang & companions 

   7:00 a.m. † John Allocca 
      from Maria Kołodziej 
SATURDAY - SOBOTA, September 21st, St. Matthew 

   5:00 p.m. † Catherine Zadworny 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
   † Florence Mieszkowski 
      from daughters 
   † Joseph Kaminski 
      from Chris & Bill Muszynski 
   † William Ward 
      from Kathy & Ted Boraten 
   † Pauline Dauphers 
      from Deacon Barry & Dottie Zadworny 
   † Irena & Adam Grabowski 
      od rodziny Genowefy 

 

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. 

 
ST. HEDWIG’S PARISH 

VETERANS MEMORIAL 
All Veterans active or inactive qualify to enter names on 
the Memorial Walk.  For information please call Julius 
Wszolek at 599-2298 

 
SUNDAY - NIEDZIELA, September 22nd, 2019 
     XXV Sunday in Ordinary Time 
     XXV Niedziela Zwykła 
 

   8:00 a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla Anny i Waldemara z okazji 
      30 rocz. ślubu od dzieci 
 
 

   † Jolanta Pietrzyk 
      od dzieci 
   † Zygmunt Marczak 
      od córki z rodziną 
   † Za zmarłych z rodziny Lipiszko 
      i Dziekońskich 
      od rodziny 
   † Zbigniew Kołodziej 
      od rodziny Wróbel 
   † Teresa Konopka 
      od Anny Zaleskiej 
   † Ewa Anna Midura 
      od rodziny Bobro 
   † Mirosław Kozikowski 
      od rodziny Godlewskich 
 

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

 

   † Mary Bobownik 
      from Claire & King Kovacs 
   † Edward L. Taborek 
      od rodziny 
   † Henry & Helen Dura 
      from daughter Barbara 
   † Stanisława Sidur 
      from Joseph Soltys 
   † Lillian Zyla 
      from John & Julianne Bogdan 
   † Karol & Artur Radgowski 
      od rodziny 
   † Henry J. Midura 
      from John & Julianne Bogdan 
 

 11:00  a.m.    O zdrowie i błog. Boże 
      dla dzieci Nieczyporowskich 
      od rodziców 
 
 

   † Maciej Lewandowski 
      od rodziców z rodziną 
   † Władysław Piękoś 
      od córki z rodziną 
   † Liliana Piórek 
      od siostry z mężem 
   † Zdzisława Zawada (20 rocz.) 
      from Paulina Zawada 
   † Jerzy Kaminski 
      od przyjaciół 
   † Michał Wolak 
      od Stanisławy Czerniak 
 

 

 



XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Łk 15,1-32: Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z 
was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze 
mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć 
drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją, 
sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość 
powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z 
nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy 
syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki 
głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał  go na 
swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy 
zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię 
choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 
względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą 
szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i 
bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego  syn 
przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten 
mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i  nie chciał 
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 
rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy  mnie i 
wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. 
 
 

Niedługo po zawarciu Przymierza z Izraelitami Bóg widzi, że ci w czasie nieobecności Mojżesza sporządzili sobie złotego cielca. 
Rozgniewany taką niewiernością, zamierza ukarać lud zniszczeniem. I jak kiedyś objawił Abrahamowi swój plan przeciw Sodomie 
i Gomorze, tak teraz objawia Mojżeszowi swój plan dotyczący Izraela: „Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie 
przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem” (Wj 32, 9-10). Wydaje się, 
jakby Bóg obawiał się wstawiennictwa Mojżesza za ludem. Zapewnia więc, że zostanie ocalony i będzie głową nowego wielkiego 
narodu. Lecz Mojżesz nie myśli o sobie, pragnie tylko ocalić lud, który kocha, i jak niegdyś Abraham zanosi śmiałe błaganie. Nie może 
liczyć na jakąś ilość sprawiedliwych, bo zgrzeszył cały naród, lecz stawia śmiało na miłość Boga względem Izraela. Przypomina  Mu 
cuda, dzięki którym wyprowadził go z Egiptu, a także obietnice dane patriarchom, perswaduje że powinien oszczędzić lud dla sławy 
swojego imienia! W tej modlitwie Mojżesz podnosi się jak olbrzym w walce z Bogiem, by wyjednać ocalenie swojego ludu. I Bóg go 
wysłuchał. Lecz wielki Mojżesz jest tylko bladą figurą Jezusa, pośrednika nieskończenie bardziej potężnego, który nie musi walczyć 
z Bogiem, by wyjednać miłosierdzie dla grzesznej ludzkości — On sam bowiem jest zapłatą za grzech. Przychodzi natomiast oznajmić 
światu radość Boga z nawrócenia grzeszników. Opowiada o niej szczególnie w trzech uroczych przypowieściach o miłosierdziu, 
przedstawionych w dzisiejszej ewangelii. Wszystkie podkreślają szczególnie radość człowieka znajdującego to, co stracił. Pasterz 
znalazłszy swoją owcę „bierze ją z radością na ramiona” (w. 5), powraca do domu, zaprasza przyjaciół i sąsiadów, aby się z nim 
cieszyli. Niewiasta przeszukawszy starannie cały dom, by znaleźć zagubioną monetę, czyni podobnie: „Cieszcie się ze mną, bo 
znalazłam drachmę, którą zgubiłam” (w. 9). O wiele więcej czyni ojciec widząc powracającego wreszcie syna, który dawno go opuścił; 
nie myśli o robieniu mu wyrzutów, lecz o przyjęciu go: „Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się” (ww. 23-24). Uczta tak okazała, że wywołuje oburzenie i protesty starszego syna. Jezus zapewnia: „Tak samo 
w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 
potrzebują nawrócenia” (w. 7). Czy to oznacza, że Bóg bardziej miłuje nawróconych grzeszników niż dzieci zawsze Mu wierne? 
Odpowiedź jest taka, jaką dał ojciec starszemu synowi, zazdrosnemu o przyjęcie urządzone bratu: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy 
mnie i wszystko moje do ciebie należy” (w. 31). Czyż nie jest to największa uczta być zawsze z Bogiem i każdego dnia kosztować Jego 
dóbr? Przypowieści nie twierdzą, że Bóg woli raczej grzeszników niż sprawiedliwych, lecz jasno podkreślają radość, z  jaką przyjmuje 
On wszystkich pokutujących, oraz uczą ludzi radować się z powrotu braci, otwierając im serce z dobrocią podobną do dobroci Bożej. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i 

wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli 
na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej 
modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny. 
 
 

2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie 
chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. 
 
 

3. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia. 
 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup. 
 
 

18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży. 
 
 

20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867. 
 
 

21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii. 

 



 
 

September 7th & 8th, 2019 
 
 

Weekly Collection     $3,918.00 
Maintenance      $1,430.00 
Catholic University of America    $   357.00 
 

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. 

 
 

SANCTUARY CANDLE 
 

Church 
 
 

† Florence Mieszkowski from daughters 
† Gene Bobko from wife & family 

 
Chapel 

 

† Andrew & Dorothy Mikula from family 

 

 
XXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Who would leave ninety-nine sheep in the middle of the 
desert to search for a stray, Jesus asks.  Pretty much 
only someone who wanted to get fired from any 
shepherding job, that's who.  Sheep were a valued 
commodity, they could provide food, drink, and clothing.  
Leaving ninety-nine sheep vulnerable in the desert 
where they could be stolen or wander off, while taking 
the risk of getting lost yourself with no assurance of ever 
finding the wayward lamb would be exercising very poor 
judgment.  Yet Jesus holds this behavior up as 
praiseworthy.  Perhaps the key to this lesson is patience.  
The sheep who is lost is more important than the ninety-
nine, for it is most in need.  If another sheep wanders off 
while the first is being rescued, it would become the 
most important. Maybe two or three others wander off.  
Then they become the most important.  And so on.  But 
this is all right, because this shepherd has infinite time 
and infinite patience.  The Good Shepherd welcomes 
back each sheep with no less joy than the last.  Jesus' 
lesson is not a how-to manual for sheepherders.  It is a 
lesson in God's infinite care and compassion.  No 
person is truly lost in the sight of God.  Anyone can be 
found worthy of reconciliation.  The Chosen People 
turned their backs on the LORD and worshiped a golden 
calf, but God stuck with them.  Saint Paul persecuted the 
early church, but God called him to be apostle to the 
Gentiles.  The prodigal son turned his back on his father 
and dissipated his inheritance, but his father welcomed 
him back with a grand feast. 

 

 
 

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, 
Stanisława Sidur, 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, 
Michelle Vuocolo, Anna Wozniak, Esther Zamorski. 
 

Please call the Rectory Office 

to add or delete names from the list. 

 



 
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 #:_______________________________________ 
 
 

IN MEMORIAM 
Please pray for the soul of Stefania Doroba, who has 
died.  Eternal rest grant unto her O Lord and let 
Perpetual Light shine upon her.  May she rest in peace.  
Amen. 

 
 

 

WIECZNY ODPOCZYNEK: W minionym 

tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności 
Stefania Doroba. Wieczny odpoczynek racz jej dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.  Niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym.  Amen. 

 

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. 

 

 

 
 

 
 

 
Religious Education Program (CCD) for the 

year 2019-2020 will begin on Tuesday, September 24th, 
2019 at 5:15 pm for Tuesday students and their parents 
with an orientation meeting in the Church.  After the 
meeting the Tuesday night students will go to the 
Convent to begin regular scheduled classes.  
Wednesday students and their parents will have an 
orientation meeting on Wednesday, September 25th, 
2019 in the Church at 5:15 pm.  After the meeting the 
Wednesday night students will go to the Convent to 
begin regular scheduled classes  
 

 
 
 
 

 

CATECHISTS NEEDED 
Due to our expanding religious education program, we 
are in need of additional Catechists for the 2019–2020 
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 Mr. 
Walter Czajkowski at (609) 396-9068. 
 

 
 

MASS INTENTIONS FOR 2020 

The Mass intention book for 2020 is now open 

during regular business hours in the rectory.   

There will be only one intention taken for the 

weekday Mass on Monday through Friday.  

The weekend Masses, which include the 

Saturday evening Mass and all the Masses on 

Sunday, will have multiple intentions 

available. 
 

 


