SAINT HEDWIG PARISH
PARAFIA őW. JADWIGI
872 Brunswick Ave., Trenton, N.J. 08638
Rectory – 609-396-9068 - Plebania
Rev. Can. Dr. Jacek W. Labinski
Pastor - Proboszcz
Deacon: - Diakon
Barry J. Zadworny (Retired)

MASS SCHEDULE:
Saturday 5 P.M.
Sunday
8 A.M. (Polish), 9:30 A.M., 11 A.M. (Polish)
Daily
7 A.M. (Except Tues., Wed. & Sat.) in Chapel
Tuesday 7 P.M. (Polish) In Chapel with Novena
Holy Days 7 A.M. (English-Chapel)
and 7 P.M. (Polish-Church)
RELIGIOUS EDUCATION: Mr. Walter Czajkowski
Tue or Wed Eve. 5:15 PM to 6:30 PM
Tel.: 609-396-0020
Email: walterc9012@gmail.com
SACRAMENT OF BAPTISM: Every Saturday and Sunday.
Parents should make arrangements in advance by calling the
Rectory. Baptism instructions for parents and godparents the
second Thursday night of each month at 7 P.M. in the Convent.
ANNOINTING OF THE SICK: Please call the Rectory if someone
is gravely ill and would like to receive the sacrament of the sick
or in the case of an emergency call day or night.
VISITATION THE SICK: Father & Extraordinary Ministers of Holy
Communion visit the sick of our Parish Family every First Friday.

Dni powszednie 7:00 AM (z wyjĉtkiem wtorku, Œrody i
soboty) w kaplicy
Wtorek
7:00 PM po polsku z Nowennĉ do MBoŮej
őwiĘta obowiĉzkowe 7:00 AM i 7:00 PM (po polsku)
NAUKA RELIGII: Mr. Walter Czajkowski
Nauka dla dzieci w kaŮdy wtorek lub ŒrodĘ od 5:15 PM do 6:30
PM. Telefon: 609-396-0020
Email: walterc9012@gmail.com
SAKRAMENT CHRZTU őW: W kaŮdĉ sobotĘ i niedzielĘ. Prosimy
o zgâoszenie planowanego chrztu w biurze parafialnym parĘ
tygodni przed wybranĉ datĉ. Spotkanie przed chrztem w drugi
czwartek miesiĉca o 7:00 PM w konwencie.
NAMASZCZENIE CHORYCH: Prosimy o zgâaszanie w biurze ciĘŮko
chorych chcĉcych przyjĉý sakrament namaszczenia lub dzwoniý w
razie nagâego przypadku o kaŮdej porze dnia i nocy.
ODWIEDZINY CHORYCH: Ksiĉdz i szafarze Komunii Œw.
odwiedzajĉ chorych w kaŮdy pierwszy piĉtek miesiĉca.
SAKRAMENT POJEDNANIA: SpowiedŬ Œw. w kaŮdĉ sobotĘ w
koŒciele od godz. 4:30 PM

SACRAMENT OF RECONCILIATION:
Every Saturday at 4:30 P.M.

SAKRAMENT MAáŭEļSTWA: Zgodnie z prawem obowiĉzujĉcym w
naszej diecezji, wszystkich pragnĉcych zawrzeý sakramentalny
zwiĉzek maâŮeĽski prosimy o zgâoszenie siĘ do biura parafialnego na
rok przed planowanĉ datĉ Œlubu.

SACRAMENT OF MARRIAGE: Couples planning to be married,
please contact the Pastor or one of our Deacons one year before
the marriage date in accord with a Common policy of the
Diocese of Trenton.

BIURO PARAFIALNE: Biuro parafialne czynne w poniedziaâek,
wtorek, czwartek i piĉtek od godz. 9:00 –12:00 i 13:00–16:00.
Przerwa na lunch 12:00 –13:00.
W őRODė BIURO PARAFIALNE JEST NIECZYNNE.

PARISH OFFICE:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 9:00 A.M. – 12:00 P.M.
1:00 P.M. – 4:00 P.M.
WEDNESDAY - CLOSED
PARISH REGISTRATION: To register, change address or moving
out of the Parish please call the Rectory.

Website: www.sainthedwigparish.com
MSZE őWIėTE:
Sobota
5 P.M.
Niedziela 8 A.M. (po polsku), 9:30 i 11:00 (po polsku)

REJESTRACJA DO PARAFII: Wszystkich uczĘszczajĉcych do
naszego KoŒcioâa prosimy o zarejestrowanie siĘ w biurze
parafialnym. Jest to szczególnie przydatne dla wszystkich
rozliczajĉcych siĘ z podatku, jako Ůe na koĽcu roku moŮna
otrzymaý z Parafii zaŒwiadczenie o wyskoŒci zâoŮonej ofiary w
ciĉgu roku, którĉ moŮna odpisaý od podatku.

STRONA INTERNETOWA: Naszĉ ParafiĘ moŮna znaleŬý na
stronie Internetu pod adresem: www.sainthedwigparish.com.

MONDAY - PONIEDZIAàEK, April 6th, 2020
7:00 a.m.
† Adela Debinska
from granddaughter
TUESDAY - WTOREK, April 7th
7:00 p.m.
† Maria i Wáadysáaw Skwara
od córki Wáadzi

SUNDAY - NIEDZIELA, April 12th, 2020

Easter Sunday
Wielkanoc

6:00 a.m.

THURSDAY - CZWARTEK, April 9th, Holy Thursday
7:00 p.m.
† Michelle Doroba
from family
FRIDAY - PIĄTEK, April 10th, Good Friday
SATURDAY - SOBOTA, April 11th, Holy Saturday
5:00 p.m.
† Joseph & Mary Brozena
from Lorraine
† Frances Zsolnay
from John & Elaine McGowan
† Vladimir Kostrencic
from John & Elaine McGowan
† Joseph Suosso
from Deacon Barry & Dottie Zadworny
SUNDAY - NIEDZIELA, April 12th, Easter Sunday
9:30 a.m.
Living & Deceased Members of
St. Hedwig’s Parish Family
† Stanley & Evelyn Sokolowski
from Gail & Eric Thornton
† Natalie Anna Kawalec
od rodziców i brata
† Charles & Florence Mieszkowski
from daughters
† Stella & John Brodel
from Donna & Linda Mieszkowski
† Stanley & Jean Sikorski
from Kathy & Ted
† Theodore & Julia Boraten
from Kathy & Ted
† Edward L. Taborek
od rodziny
† Dec. Members of the Dura & Gall fam.
from Barbara

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 įOâNIERZY
PamiĊtajmy o naszych Īoánierzach sáuĪących w Iraku i
Afganistanie i nie tylko tam. Módlmy siĊ o pokój w
Ğwiecie i áaskĊ ukojenia bólu i smutku dla tych, którzy
stracili swoich najbliĪszych.

11:00 a.m.

† Zygmunt i Helena Dyjak
od syna z rodziną
† Eugeniusz Midura
od córki z rodziną
† Ewa Midura
od siostry z rodziną
† Tomasz Midura
od cioci z rodziną
† Sáawomir Dzwonkowski
od rodziców z rodziną
† Alicja i Zygmunt Wierzbowicz
od rodziny
† Michael Warda
od rodziny
† Ryszard Karwowski
od Īony z rodziną
† Józef i Anna Sidor
od córki z rodziną
† Wiesáaw Jachyra
od Īony
† Alina Godlewska
od rodziców
† Eugeniusz àapiĔski
od siostry z rodziną
† Jolanta Pietrzyk (3 rocz.)
od dzieci
† Stanisáaw Kwiatkowski
od Īony z dzieümi
† Mieczysáaw i Mirosáaw JóĨwiak
od rodziny
† Wacáaw Michalak
od Īony z rodziną
† Mirosáaw Godlewski
od Marii
† Rev. John M. Skwara from Ginny

SANCTUARY CANDLE
Church
† Sáawomir Dzwonkowski od rodziny
† Alicja i Zygmunt Wierzbowicz od rodziny

Chapel
† John & Sophie Bogdan from John & Julianne Bogdan
† Zofia DomĪalska from family

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MČKI PAĘSKIEJ - Mčka naszego Pana Jezusa Chrystusa
wedãug Ĥwičtego Mateusza - Mt 26,14-27,66
ĝw. Mateusz w sposób bardzo bezpoĞredni podszedá do kwestii zdrady Judasza. Posiáek
paschalny Jezus zaczyna od trudnej rozmowy dotyczącej tego tragicznego faktu.
Dramaturgii dodaje opowiadaniu proste pytanie Judasza, czy to on dopuĞci siĊ zdrady, i
odpowiedĨ: „to ty powiedziaáeĞ”. Gdy staną twarzą w twarz w Ogrójcu, Jezus powie:
„Przyjacielu, po coĞ przyszedá?” W opowiadaniu Ğw. Marka perfidny zdrajca mówi do
Jezusa: „Rabbi” (Mk 14,45). Jezus nie mówi na ten przejaw obáudy nic. Wedáug Ğw. àukasza
Jezus uĞwiadamia zdrajcy ogrom zbrodni dotyczącej Syna Czáowieczego (àk 22,48). Tylko u
Mateusza Judasz powraca jeszcze póĨniej, po aresztowaniu Pana i jego przesáuchaniu
przez grupĊ, której przewodniczyá arcykapáan. Próbuje naprawiü swój báąd, ale okazuje siĊ,
Īe jest juĪ na to za póĨno. Sprawa trafiáa do kolejnej instancji, czyli do Piáata, a jerozolimscy
przywódcy mogą juĪ ĞwiĊtowaü, Īe dopiĊli swego. Judasz w Ewangelii Ğw. Mateusza jest
postacią tragiczną. Tylko on nie wiedziaá, Īe wszystko, co robi, prowadzi go do obrócenia siĊ przeciw Jezusowi. Tragedia
Judasza jest krzywym zwierciadáem, w którym musi przejrzeü siĊ kaĪdy uczeĔ Jezusa i odpowiedzieü sobie, co zrobiá z
Jego przyjaĨnią i zaufaniem.
MOI DRODZY PARAFIANIE - Wielki Post zbliĪa siĊ ku koĔcowi - bezprecedensowy Wielki Post - prawie codziennie
wymagający nowych poĞwiĊceĔ. Nikt nie mógá przewidzieü obecnej sytuacji w ĝrodĊ Popielcową. Ale jesteĞmy teraz i
tutaj, patrząc w dóá z "drogi do Kalwarii", niosąc krzyĪ naszego Īycia. W wierze, báagajmy Boga zachowując nakazaną
odlegáoĞü, by siĊ jeszcze bardziej zjednoczyü niĪ kiedykolwiek jako jedna Rodzina Parafialna. Szukajmy w Nim pokoju i
spokoju, który On tylko moĪe daü. ProĞmy o Jego Ğwiatáo i siáĊ, abyĞmy cokolwiek mówimy lub czynimy w tych trudnych i
niepewnych czasach, jakie obecnie przeĪywamy, mogli czyniü zgodnie z Jego wolą, byĞmy sáuĪyli sobie wzajemnie
najlepiej, jak tylko potrafimy. Nie zapomnij Droga Siostro, Drogi Bracie - Wielkanoc jest koĔcowym etapem drogi do
Kalwarii. WejdĨmy wiĊc do grobu UkrzyĪowanego Pana Jezusa wiedząc, Īe kamieĔ zostanie odsuniĊty, a Ğwiatáo
zmartwychwstania ponownie wzejdzie. Sytuacja dnia dzisiejszego staje siĊ przeraĪająca. DziĊkujmy Bogu za áaskĊ wiary.
Z pewnoĞcią nigdy nie zapomnimy tegorocznego Wielkiego Postu czy Wielkanocy, prawda? Trzymajcie siĊ zdrowo.
SzczĊĞü Wam BoĪe!
OGâOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicĊ Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedá do
Jerozolimy, tak przychodzi dziĞ do kaĪdego z nas. Oby nie okazaáo siĊ jednak, Īe stoimy w táumie, który woáa:
„Hosanna”, a za chwilĊ bĊdzie woáaá: „Na krzyĪ z Nim!”
2. Wielki TydzieĔ przeĪyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrzeĞcijaĔsku. Niech ĞwiĊty czas: Wielki Czwartek, Wielki
Piątek i Wielka Sobota bĊdą dniami szczególnego zagáĊbiania siĊ w misterium paschalne. Ze wzglĊdu na koronavirus
starajmy siĊ w naszych domach wspólnie z rodziną przeĪywaü uroczystoĞci Wielkiego Tygodnia. Niestety nie mamy
moĪliwoĞci bezpoĞredniej transmisji z uroczystoĞci Triduum Paschalnego z naszego koĞcioáa.
3. W Wielki Czwartek wieczorem bĊdĊ sam celebrowaá MszĊ ĝwiĊtą, zwana Mszą Wieczerzy PaĔskiej, na pamiątką
ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapáaĔstwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne.
4. W Wielki PiĈtek wszystkich obowiązuje post Ğcisáy, polegający na powstrzymaniu siĊ od potraw miĊsnych oraz na
ograniczeniu iloĞci posiáków. Tego dnia moĪemy zjeĞü trzy posiáki, ale tylko jeden z nich do syta. WstrzemiĊĨliwoĞü od
potraw miĊsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku Īycia, bez górnej granicy wieku, natomiast post iloĞciowy
obowiązuje od 18. do rozpoczĊcia 60. roku Īycia. Tego dnia na znak smutku i Īaáoby nie sprawuje siĊ Eucharystii. W
miarĊ moĪliwoĞci starajmy siĊ adorowaü przez moment krzyĪ wiszący na Ğcianie naszego mieszkania.
5. Wielka Sobota to czas upamiĊtniający zstąpienie Chrystusa do otcháani, zaduma nad Ğmiercią Chrystusa. Warto i
w tym dniu zachowaü post, powstrzymując siĊ od pokarmów miĊsnych. Pokarmy na stóá wielkanocny w tym roku
pobáogosáawi ojciec lub inny czáonek rodziny. ModlitwĊ báogosáawieĔstwa podajĊ poniĪej.
6. W sobotni wieczór rozpocznĊ wigiliĊ Zmartwychwstania PaĔskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia
zwykle przy peánym koĞciele oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. W tym jednak roku samotnie w koĞciele bĊdĊ
sprawowaá tĊ liturgiĊ.
NIEDZIELNA MSZA ģWIČTA NA NASZEJ STRONIE PARAFIALNEJ: www.sainthedwigparish.com

CONFESSION - A lot of people call regarding

PALM SUNDAY

confession. The Holy Father has encouraged acts of
perfect contrition when confessions / confessors are not
accessible. Pope Francis said: “People who cannot get
to confession because of the coronavirus lockdown or
another serious reason can go to God directly, be
specific about their sins, request pardon and experience
God’s loving forgiveness. This is the right time, the
opportune moment. An act of contrition done well, and
our souls will become white like the snow.” He stated:
“You do what the Catechism says: It is very clear: if you
do not find a priest to hear your confession, speak to
God, he is your father, and tell him the truth. Enumerate
your sins, ask the Lord for forgiveness with all your
heart, and make an act of contrition”, the Pope
explained. “Promise him: ‘Later I will confess, but forgive
me now.’ And immediately you will return to the grace of
God.” The Catechism states that perfect contrition
“remits venial sins; it also obtains forgiveness of mortal
sins if it includes the firm resolution to have recourse to
sacramental confession as soon as possible.” (Par.
1452)

Jesus is on his own. Everyone had abandoned him.
Judas betrayed him, his closest friends fell asleep, all his
disciples fled after his arrest, Peter denied even knowing
him. Pilate believed him
innocent, but washed his
hands of him in frustration
with the riotous crowd.
Those passing by the
crucified Jesus openly
mocked him, observing
that God had obviously
deserted him.
Finally,
Jesus cried out, "My God
my God, why have you
forsaken me?" (Matthew
27:46). In his agony, Jesus wondered if even his Father
had left him to die all alone. The psalmist feels
abandoned as well, as we might if we are persecuted
and find ourselves on our own. Gloom and despair
close in like a pack of dogs, from which there is no
escape. Like one defeated, the psalmist loses all his
belongings, right down to what he is wearing. But he
continues to call on God, continues to place his faith in
God, continues to praise God. God's power and mercy
are greater than the forces of the entire world around
him.

SAKRAMENT POJEDNANIA - Wiele osób
dzwoni i pyta o moĪliwoĞü wyspowiadania siĊ. W tej
chwili indywidualna spowiedĨ nie jest moĪliwa. Ojciec
ĝwiĊty zachĊca do aktów doskonaáej skruchy, gdy
spowiedĨ / spowiednicy nie są dostĊpni. PapieĪ
Franciszek powiedziaá: "Ludzie, którzy nie mogą iĞü do
spowiedzi z powodu koronawirusa lub innego
powaĪnego powodu, mogą duchowo udaü siĊ przed
oblicze Boga, wyznaü przed Nim swoje grzechy, prosiü o
przebaczenie
i
doĞwiadczyü
przebaczenia
od
kochającego nas Boga. To jest wáaĞciwy czas i moment
ku temu. UczyĔ dobrze Akt skruchy, „a twoja dusza
wybieleje jak Ğnieg." PapieĪ powiedziaá równieĪ: "UczyĔ
to, co wyraĨnie stwierdza Katechizm: jeĞli nie ma
kapáana, który mógáby ciĊ wyspowiadaü, mów do Boga,
on jest twoim Ojcem. Wyznaj swoje grzechy, proĞ Pana
o przebaczenie z caáego serca i uczyĔ akt skruchy" –
wyjaĞniá papieĪ. "Obiecaj Mu: 'PóĨniej wyznam swoje
grzechy w sakramencie pokuty, ale teraz mi wybacz'. I
natychmiast powrócisz do stanu áaski uĞwiĊcającej".
Katechizm stwierdza, „Gdy Īal wypáywa z miáoĞci do
Boga miáowanego nade wszystko, jest nazywany ‘Īalem
doskonaáym’ lub ‘Īalem z miáoĞci’. Taki Īal odpuszcza
grzechy powszednie. Przynosi on takĪe przebaczenie
grzechów
Ğmiertelnych,
jeĞli
zawiera
mocne
postanowienie
przystąpienia
do
spowiedzi
sakramentalnej, gdy tylko bĊdzie to moĪliwe.’ (Par.
1452).

Madeleine Buono, Anna Burzawa, Dylan Cascarino, Tim
Cicon, Sr., Mark Cicon, Dorothy Dominski, Bartoszek
Dudek, Helena DziĊgielewska, Zenon DziĊgielewski,
Sabina DziewiĊcka, Charles & Eileen Fair, George &
Carol Fuzes, Fr. Fred Jackiewicz, Helen Jamieson,
Charles Kowalski, Alice S. Laird, Sue Lynch, Adam
Matusz, Marie Niwore, Dan Piestor, Cheryl Fuzes Poli,
Jurek Probola, Zofia Rynkowska, Lucy Siemientkowski,
Anthony Sikora, Roman Sikora, Fred Sikorski, Edward
Sikorski, Pat Sikorski, Diane Silver, Joseph P. Strycharz,
Kelly Ann Strycharz, Czesáawa Supel, Mitch Tacs, Doris
Tarquinio, Anna Wozniak, Esther Zamorski.

Please call the Rectory Office
to add or delete names from the list.

TRIDUUM PASCHALE - May the Holy Days:
Holy Thursday, Good Friday and Holy Saturday be days
of special meditating into the Paschal mystery. Due to
the coronavirus, let us try to live the celebration of Holy
Week in our homes together with the family.
Unfortunately, we do not have the possibility of direct
transmission of the Paschal Triduum ceremony from our
church.

MY DEAR PARISHIONERS - Lent is drawing
to a close - an unprecedented Lent - almost daily
requiring new and different sacrifices no one could have
anticipated on Ash Wednesday. Yet here we are,
looking down the “road to Calvary,” carrying the cross of
our lives. In faith, let’s all turn to the Lord - socially
distant but more united than ever as a Parish Family let’s all seek the peace and serenity that he alone can
give, let’s all ask for his light and strength so that
whatever we say or do in times like these, may be
guided by his will... to serve each other as best we can.
Don’t forget ... Easter is at the end of the road to
Calvary. So, let’s enter the tomb with the Crucified Lord
Jesus, knowing “with confident assurance and
conviction” that the stone will be rolled back and the light
will enter once more. Things are getting scary. Thank
God for the grace of faith. We’ll never forget this Lent or
Easter, will we? Stay well and healthy. God bless you!

POģWIČCENIE POKARMÓW - W imiĊ Ojca i
Syna, i Ducha ĝwiĊtego. Amen. àaska i pokój od Boga,
naszego Ojca, który przez Ğmierü i zmartwychwstanie
swojego Syna pojednaá Ğwiat ze sobą i napeániá nas
radoĞcią, niech bĊdzie z wami wszystkimi. I z duchem
twoim. Panie Jezu Chryste, Ty w dzieĔ przed mĊką i
Ğmiercią poleciáeĞ uczniom przygotowaü paschalną
wieczerzĊ, w dniu zmartwychwstania przyjąáeĞ
zaproszenie dwóch uczniów i zasiadáeĞ z nimi do stoáu, a
póĨnym wieczorem przyszedáeĞ do Apostoáów, aby wraz
z nimi spoĪyü posiáek. Prosimy CiĊ, pozwól nam z wiarą
przeĪywaü Twoją obecnoĞü miĊdzy nami podczas
wielkanocnego posiáku, abyĞmy mogli siĊ radowaü
udziaáem w Twoim Īyciu i zmartwychwstaniu. Chlebie
Īywy, który zstąpiáeĞ z nieba i dajesz Īycie Ğwiatu,
pobáogosáaw + ten chleb i wszelkie Ğwiąteczne pieczywo
na pamiątkĊ chleba, którym nakarmiáeĞ sáuchających
Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąáeĞ w swoje
ĞwiĊte i czcigodne rĊce, aby go przemieniü w swoje
Ciaáo. Baranku BoĪy, Ty pokonaáeĞ záo i obmyáeĞ Ğwiat z
grzechów, pobáogosáaw + to miĊso, wĊdliny i wszelkie
pokarmy, które bĊdziemy jedli na pamiątkĊ baranka
paschalnego i Ğwiątecznych potraw, jakie Ty spoĪyáeĞ z
Apostoáami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste,
nasze Īycie i zmartwychwstanie, pobáogosáaw + znak
nowego Īycia, abyĞmy dzieląc siĊ nimi w gronie rodziny,
bliskich i goĞci, mogli siĊ takĪe dzieliü wzajemnie
radoĞcią z tego, Īe jesteĞ z nami. Pozwól nam
wszystkim dojĞü do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca,
gdzie Īyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PODZIČKOWANIE –
BLESSING OF EASTER FOOD – In the
name of the Father, and of the Son, and of the Holy
Spirit. Amen. God of glory, the eyes of all turn to you as
we celebrate Christ’s victory over sin and death. Bless
us and this food of our Easter meal. May we who gather
at the Lord’s table continue to celebrate the joy of his
Resurrection and be admitted finally to his heavenly
banquet. Grant this through Christ our Lord. Amen

W

związku

z

koniecznoĞcią zamkniĊcia koĞcioáa, nasze finanse ulegáy
znacznemu uszczupleniu. Rachunki jednak na bieĪąco
trzeba
páaciü.
Chciaábym
bardzo
serdecznie
podziĊkowaü wszystkim tym, którzy rozumieją obecną
sytuacjĊ i mimo wáasnych problemów, wspomagają
naszą parafiĊ finansowo poprzez ofiary przesyáane
pocztą. Niech Pan Bóg wynagrodzi ofiarne serca!

THANK YOU – Due to the need to close the

SUNDAY MASS ON OUR PARISH WEB
SITE: www.sainthedwigparish.com

church, our financial situation has been significantly
reduced. However, bills have to be paid on a regular
basis. I would like to thank all those who understand the
current situation and, despite their own problems,
support our parish financially through the offerings sent
by mail. May the Lord God reward sacrificial and good
hearts!

Mrs. C’s Sweet & Nut Shoppe II
Trenton Farmer’s Market

Buying or Selling

(Between Pulaski Meats & Pied Piper)
Specializing in Fresh Roasted Peanuts
Cajun & Salted Peanuts
Cinnamon Glazed Cashews, Almonds & Pecans
All Kinds of Nuts For Your Holiday Baking
Various Types Of Seeds
Visit Memory Lane With Our Retro Candy

1150 Brunswick Ave., Trenton, NJ 08638

Betty Dziegielewski

MEGAHAIR SALON
ZAKLAD FRYZJERSKI
ZAPRASZA 5 DNI W TYGODNIU

Haircut • Color • Perm • Manicure • Pedicure • Waxing

922 Brunswick Ave.

(609) 396-4500

Poulson & Van Hise
Funeral Directors

Broker Associate
Cell: 732-580-6615
BettyDziegi@gmail.com

Joseph C. Parell, III, C.F.S.P
Owner/Manager • NJ Lic. #3529
Scott C. Larkin, Director • NJ Lic. 4447
650 Lawrence Rd., Rt. 206, Lawrenceville, NJ
609-396-8168 • www.poulsonvanhise.com
poulsonvanhise@aol.com

Licensed in NJ & PA

Parishioner

SUPER
DELIKATESY

1225 Brunswick Ave.
Lawrenceville, NJ

609-396-6700

Dr. Mohana Muthukumaran
Adults • Children • Seniors
Senior Discount
Student Discount

609-392-5515

1616 Brunswick Ave., Lawrenceville, NJ 08648

Special Offer for New Patient
FREE Exam & Consultation Value $120
1 coupon per family. 1 coupon per visit. Not to be combined with any other offer.

Duzy Wybor Swietnych Wedlin
Zapraszamy

EWING MEMORIALS

Headstones, Monuments
Markers, Engraving, Foundation Restoration
Serving Mercer County For 100 Years
Family Owned & Operated

609-882-1107

ewingmemorials@gmail.com

Wedding Invitations
& Holiday Cards
Log onto www.jppc.net

conveniently from your
home or office.
Online Catalog • Online Ordering
Online Proo ng
All Major Credit Cards Accepted
FREE UPS GROUND SHIPPING!
SHIPPING

In Our 4th Decade of Quality Service

French Drains
Foundation Repair
Mold Remediation
All Work Guaranteed

GUTTER DOCTO

877-401-4777

609-586-2300

If You LIVE ALONE You Need MDMed
MDMedAlert!
Alert!

www.morganbasementwaterproofing.com
TM

24 Hour Protection at HOME & AWAY
AWAY!!
Family
y  Ambulance Police Fire
AS LOW AS

19

$

95

A Month*
Month

As Shown GPS
*911 Direct Connect

GPS + Fall Alert* + APP Tracking
24/7•365
- USA Based Monitoring
2

No Contract
FREE SHIPPING

CALL NOW! 800-866-2180

What’s My Name?
The #WHATSMYNAME Movement
asks everyone to simply ask drivers
“What’s my name?” before entering
their vehicle to make sure it is the car
they are supposed to enter.

Fabrication, Installation & Service

Mention This Ad
For 20% Off Any Job
310 Dryden Avenue, Ewing

609-608-5750
Pawel Zawadzki
Cell 609-658-7422

#WHATSMYNAME
In Rememberance of Samantha Josephson
592 St. Hedwig, Trenton, NJ (b)

John Patrick Publishing Company, Inc. (800) 333-3166 • www.jppc.net

