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NEWS & ANNOUNCEMENTS
Last Sunday we celebrated the annual feast in honor of 
St. Joseph.

God’s blessings on all those who contributed to making 
the celebration of our parish feast day so meaningful. We 
would also like to thank the people who were involved 
in the preparation of the Easter fair, the team that once 
again made delicious homemade dumplings, the ladies 
who brought delicious pastries and all those who, with 
their presence and generosity shown when shopping, 
made our first celebration of this kind such a success. 
Not only did we have a nice time, but on this occasion we 
managed to increase the amount in our parish account by 
$3550. We cannot fail to mention and thank friends of Fr. 
Włodzimierz, who left behind the collection of beautiful 
gold and silver jewelry that was sold during this fair. And 
may Saint Joseph look kindly upon Father Paul and our 
parishioners and inspire all of us to celebrate the coming 
Easter holyday with love and devotion.

Today, March 26, 14 young people from our parish will 
receive the sacrament of confirmation at a Solemn Holy 
Mass at 1 P.M. celebrated by His Excellency Witold Mro-
ziewski, an auxiliary bishop from the diocese of Brooklyn. 
N.Y. Prayers for those who are being confirmed. „And let 
us clear our hearts and minds to make room for the mys-
terious fullness of theHoly Spirit!”- o. Joaochim Badeni.

On April 1 & 2 for the seventh time in our parish “A Great 
Daffodil Appeal” will take place. All founds will support 
John Paul II hospice in Bielsko-Biala, Poland. We ask for 
your generosity as the hospice needs financial help more 
than ever. This year collection is the only form of addi-
tional help that patients and administrators are really 
depending on.

On Saturday, February 4, the first Saturday of the month, 
there will be a mass at 7:30 am. The rosary will be recited 
in Polish, English, Spanish and Latin. We encourage you to 
attend this mass and pray together.

On Holy Saturday, April 8, there will be an opportunity 
to buy good quality cakes for the Easter table from “Cafe 
Riviera” bakery in Brooklyn. The sale will be held in the 
parish hall after each food blessing.

Sharing God’s Blessings Annual Appeal 2023 is under-
way: so far, 24 families have responded to the appeal. 
Thanks to these people, at the moment we have col-
lected about half of the amount needed, which is about 
$ 3000. We encourage you to join the annual Catholic 
Appeal. Our sacrifice matters a lot. To fulfill our commit-
ment to the diocese, each family should contribute ap-
proximately $60.

INFORMACJE I OGŁOSZENIA
W minioną niedzielę obchodziliśmy coroczne święto ku 
czci św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Ogromne Bóg Zapłać wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do tego, by obchody naszego parafialnego święta mia-
ły uroczysty charakter. Dziękujemy serdecznie osobom, 
które zaangażowały się w  przygotowanie kiermaszu 
wielkanocnego, ekipie, która po raz kolejny zrobiła pysz-
ne domowe pierogi, osobom, które przyniosły smakowite 
wypieki oraz wszystkim tym, którzy swoją obecnością 
oraz szczodrością okazaną przy zakupach sprawili, że 
nasz pierwszy organizowany w taki sposób odpust, oka-
zał się sukcesem. Nie tylko przyjemnie spędziliśmy czas, 
ale i przy tej okazji udało się powiększyć kwotę na naszym 
parafialnym koncie o $3550. Nie możemy nie wspomnieć 
o przyjaciołach z NY – śp. ks. Włodzimierza, którzy ofia-
rowali piękną złotą i srebrną biżuterię, również sprzeda-
waną podczas tego kiermaszu. Niech Św. Józef wyprasza 
dla naszej parafii, Ks. Pawła, darczyńców oraz nas wszyst-
kich potrzebne nam łaski oraz pomoże nam dobrze prze-
żyć zbliżający się okres świąt Paschalnych.

Dziś 26 marca 14 młodych ludzi z naszej parafii przystąpi 
do sakramentu bierzmowania. Uroczystej mszy św. o go-
dzinie 1pm będzie przewodniczyć Biskup pomocniczy 
z  Brooklynu, Jego Ekscelencja Witold Mroziewski. Mó-
dlmy się, aby Duch Św. oświecał i ożywiał ich serca oraz 
umysły. Wyrzućcie wszystko, by zrobić miejsce na tajem-
niczą pełnię Ducha Świętego! – o. Joachim Badeni

Już za tydzień w dniach 1 i 2 kwietnia (Niedziela Palmo-
wa) w naszej parafii już po raz siódmy odbędzie się akcja 
„Pola Nadziei”. Cały dochód z  akcji zostanie przekazany 
hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Bardzo pro-
simy o  szczodrość, gdyż hospicjum potrzebuje pomocy 
finansowej bardziej niż kiedykolwiek. Tegoroczna kwesta 
jest jedyną formą dodatkowej pomocy na którą pacjenci 
oraz dyrekcja bardzo liczą.

Przypominamy, że w naszym kościele w ramach praktyk 
wielkopostnych odprawiamy w  niedziele po mszy św. 
o godz. 11 Nabożeństwo Gorzkich Żali, a w piątki o godzi-
nie 6:30 przed mszą św. wieczorną Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej. Zachęcamy do uczestnictwa zwłaszcza jeśli, 
komuś do tej pory nie udało się w  nabożeństwach tych 
wziąć udział. Przypominamy również o spowiedzi, by nie 
zostawiać jej na ostatnią chwilę i by wejść w okres Wiel-
kiego Tygodnia zwłaszcza Triduum Paschalnego dobrze 
przygotowanym.

W sobotę 1 kwietnia przypada pierwsza sobota miesiąca. 
Zapraszamy na nabożeństwo pierwszo sobotnie zaraz po 



H O LY  M A S S  S C H E D U L E
Monday, Wednesday, Thursday 7:30 AM (English) 

Tuesday, Friday 7:00 PM (Polish) 
First Friday 7:30 AM (English) & 7:00 PM (Polish) 

Saturday 7:30 AM (English) & 5:30 PM Vigil Mass (English) 
Sunday 9:30 AM (English) & 11:00 AM (Polish)

Novena to St. Joseph 6:45 PM (Tuesday)  
Divine Mercy Chaplet 7:30 PM (Friday)

Exposition of the Blessed Sacrament 6:00 PM (Tuesday and Friday)
Confessions Before and after Holy Mass 

Sacrament of Baptism  Sunday after Holy Mass at 11:00 AM. Arrange at parish office. 
Marriage  Please contact the Rectory Office 6 months in advance. 

Rectory Office Hours  Monday, Wednesday, Friday from 9:00 AM to 2:00 PM

If you or someone in your family is unable to come to church and would like to receive the sacraments of Penance, Eucharist, 
and/or Anointing of the Sick, please call Fr. Paul Dolinski SDS at (201) 440-3224

SANCTUARY LAMP CANDLES
This week sanctuary lamps have been offered in loving 
memory of: 

Ireneusz Sierzęga & Skórski Family

WIECZYSTE LAMPKI
Wieczyste  lampki w tym tygodniu zostały ofiarowane 
za spokój dusz: 

Ireneusza Sierzęga & z rodziny Skórski.

COLLECTIONS MARCH 18–19

First collection:  $1294  Second collection: $1378 
Black&Indian Mission: $431

Our second collection this week is for Easter gift to 
my Church.
Our second collection next week  is  for Salvatorian 
Fathers Mission.

KOLEKTY MARZEC 18–19

Pierwsza kolekta:  $1294  Druga kolekta: $1378 
Black&Indian Mission: $431

Druga  kolekta  w  tym  tygodniu  jest  przeznaczona  na 
ofiarę wielkanocną na kościół.
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na misje sal-
watoriańskie. 

MAY GOD REWARD YOU FOR YOUR GENEROSITY

mszy św. porannej. Odmawiany będzie różaniec w języku 
angielskim, polskim, po hiszpańsku oraz po łacinie.

W  Wielką Sobotę, 8 kwietnia, po święceniu pokarmów 
będzie możliwość zakupienia świetnej jakości ciast z cu-
kierni „Cafe Riviera” z Brooklynu. W sprzedaży będą ser-
nik, makowiec, jabłecznik oraz babka. Sprzedaż będzie 
miała miejsce w sali parafialnej po każdym poświęceniu 
pokarmów. Przychód z  tej sprzedaży jest przeznaczony 
na potrzeby parafii.

Trwa akcja Sharing God’s Blessings Annual Appeal 2023: 
do tej pory na apel odpowiedziało 30 rodziny. Dzięki tym 
osobom w tym momencie mamy uzbierane około połowy 
potrzebnej kwoty. Zachęcamy do włączenia się w dorocz-
ną Kwestę Katolicką. Nasz ofiarność ma duże znaczenie.
Aby wypełnić nasze zobowiązanie względem diecezji, 
każda rodzina powinna wpłacić ok. $60.



A D D R E S S  |  A D R E S

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601  Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,
e-mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.org

A D M I N I S T R AT I O N  |  A D M I N I S T R AC JA

Administrator  Rev. Paweł Doliński SDS  Parish Secretary  Mrs. Marzena Gładysz
Trustees  Mr. Wallace P. Nowosielecki, Mrs. Elżbieta Kusek  Pastoral Council Chairman  Mrs. Alicja Kramarz
Parish Finance Council  Mr. Aleksander Maslach  CCD Director  Mrs. Marzanna Kopacz

L E C TO R S

P L E A S E  P R AY  F O R :
All of our deceased parishioners and friends:

†Fr. Włodzimierz Łaś SDS, †Teresa Miras, †Donna 
DiCarlo,  †Arlene  Nowakowski,  †Georgette  Pian-
teri, †Bernie Zoch, †Stella Lubie, †Helen Sanchez, 
†Zofia  Sajewicz,  †Ewa  Nowak,  †Józef  Patlewicz, 
†Karolina  Stachniuk,  †Loretta  Conway,  †James 
Duffy, †Robert Bryniak, †Helena Banasik, †Barba-
ra Trappe, † Vincent Evelich, † Ruth Metzler, †Mark 
Metzler.

We also ask your prayers of comfort for our sick 
and confined parishioners and friends:

Jean & Frank Bernardo, Rose Pira, Ed Koennemenn, 
Jane & Bill Zehnder, Dorothy Walker, Patrick Patskin, 
Darlene & Jack Wilman, Elizabeth Malangone, Eileen 
& Michael Murphy, Kelly Smyth, Marie Demarest, Ja-
cek Strządała, Regina Pfaff, Kazimierz Brodka, Ethelda 
Burton, Kathy Sarao, Gina, Michael, Renee Foca, Fran-
ciszek  Szczecha,  Damian  Marek,  Anna  Mattessich, 
Ashley & Barbara, Cheryl Azar, Carol & Jerry Cleary, 
Hascup  Family,  Stella  Kozireski,  Fr.  Andrzej Gorczy-
ca, Alice Azar, Bruce Demarest, Scott De Elia, Richard 
Cerbo, Rose Wilson, Joe Ślusarczyk, Leah Veloz, Craig 
& Darleen Nowakowski, Siostra Stanisława, Bill White, 
Sheryl Lewis, Steven Post.

If you wish to add someone to this list, please call the rectory 
office at (201) 440-3224.

Sat. March 25
5:30 PM   Suzanne Fiorillo

Sun. March 26
9:30 AM   Suzanne Fiorillo

Sun. March 26
11:00 AM  Grzegorz Bubienko

Sat. April 1
5:30 PM   Suzanne Fiorillo

Sun. April 2
9:30 AM   Suzanne Fiorillo

Sun. April 2
11:00 AM  I. Kita, B. Kotula, K. Okulewicz, G. Bubienko

Saturday, March 25
5:30 PM   For God’s blessing for John Michael 

Comas on his birthday
Sunday, March 26
9:30 AM   For God’s blessing and the intercession 

of the Blessed Virgin Mary for Luca on 
his birthday

11:00 AM   † Za duszę śp. Stanisława Rydzewskiego 
w piątą rocznicę śmierci

1:00 PM   O dary Ducha Świętego dla młodzieży 
przyjmującej sakrament bierzmowania

Monday, March 27
7:30 AM  For Parishioners
Tuesday, March 28
7:00 PM   W podziękowaniu za otrzymywane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo dla Marzeny i Sławka z okazji 
rocznicy ślubu

Wednesday, March 29
7:30 AM  † Józef Błądek on the first anniversary 

of his death
Thursday, March 30
7:30 AM  † Halina Moroz
Friday, March 31
7:00 PM   † Za duszę śp. Heleny Świeca
Saturday, April 1
7:30 AM   For God’s blessing for Kasia & David
5:30 PM   For health and God’s blessing for Irena 

Andruch
Sunday, April 2
9:30 AM   For God’s blessing and the intercession 

of the Blessed Virgin Mary for Diana La 
Rose and family on the birthday

11:00 AM   O błogosławieństwo Boże i dalsze łaski 
dla Hani w dniu urodzin


