INTENTIONS
SATURDAY, APRIL 17
5:30 PM
Innocent children of abortion
rq. Melanie Comas
SUNDAY, APRIL 18
9:30 AM
† Stefania Krześniewska
11:00 AM
Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Agnieszki i Krzysztofa z okazji urodzin
MONDAY, APRIL 19
7:30 AM
† Józef Kopacz
TUESDAY, APRIL 20
7:00 PM
W intencji Waltera i Danuty La Rose
z okazji rocznicy ślubu
WEDNESDAY, APRIL 21
7:30 AM
† Anna Horst
rq. Suzanne Fiorillo
THURSDAY, APRIL 22
7:30 AM
W intencji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela
FRIDAY, APRIL 23
7:00 PM
† Donna Di Carlo
SATURDAY, APRIL 24
7:30 AM
Health and God’s blessings for
Camila & Michael Abbato
rq. Cheryl Segro
5:30 PM
Health and God’s blessings
for Sidney Kropiewnicki
SUNDAY, APRIL 25
9:30 AM
† Olga Wojcik
11:00 AM
W podziękowaniu za wierną służbę Bogu i
ludziom, ks. Włodzimierzowi, ks. Wiesławowi,
ks. Stanisławowi i wszystkim kapłanom którzy
pracowali w parafii

LECTORS
Sat. Apr.17-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Apr.18-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Apr.18-11:00 AM
Iwona Kita
Sat. Apr-24-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Apr.25-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Apr.25-11:00 AM
Tomasz Wojtak

Saint Anselm

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Borkowski Family
Edmund Zielinski
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Z Rodziny Borkowski
Edmund Zieliński

PLEASE PRAY FOR:

All of our deceased parishioners and friends. We also ask
your prayers of comfort for our sick and confined
parishioners and friends:
Jean & Frank Bernardo, Philip Burghardt, Rose Pira, Ed
Koennemenn, Jane & Bill Zehnder, Dorothy Walker, Patrick
Patskin, Darlene & Jack Wilman, Elizabeth Malangone,
†Teresa Miras, Eieen & Michael Murphy, Benjamin Narciso,
Kelly Smyth, Marie Demarest, Jacek Strządała, Regina Pfaff,
Kazimierz Brodka, Ethelda Burton, Kathy Sarao, Gina,
Michael, Renee Foca, Franciszek Szczecha, †Donna DiCarlo,
Damian Marek, Anna Mattessich, Fr.Pawel, †Georgette
Pianteri, Mark Metzler, †Arlene Nowakowski, Ashley &
Barbara, †Bernie Zoch, †Stella Lubie, Ruth Metzler,
†Helen Sanchez, Cheryll Azar, Carol Cleary, †Zofia
Sajewicz,†Ewa Nowak, Hascup Family, Stella Kozireski,
Fr.Andrzej Gorczyca, Jerry Cleary, Alice Azar, Bruce
Demarest , Scott De Elia ,†Józef Patlewicz, †Karolina
Stachniuk, Radoslav Stanko, Richard Cerbo,†Loretta
Conway, Jan Okunowicz, †James Duffy, Rose Wilson,
Joe Ślusarczyk, Robert Grabias ,†Robert Bryniak,
Craig & Darleen Nowakowski, Siostra Stanisława
If you wish to include someone in this list, please call the
rectory office at (201) 440-3224.

COLLECTIONS / KOLEKTY
April 11/Kwiecień 11, 2021
First collection: $ 856
Second collection: $ 647
Our second collection this week is for:
Heating costs
Our second collection next week is for
Archdiocesan Assessment
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Pokrycie kosztów ogrzewania
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Podatek Archidiecezjalny
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

The college's namesake, Saint Anselm (1033-1109) was a Benedictine
monk, Christian philosopher, and scholar who is recognized for many
intellectual accomplishments, including his application of reason in
exploring the mysteries of faith and for his definition of theology as
"faith seeking understanding."
The brilliance of Saint Anselm's thinking and writing about the nature of faith and of God has intrigued and influenced scholars since the Middle
Ages. His highly respected work, Monologium,
rationalizes proof of God's existence. His Proslogium, advances the idea that God exists according
to the human notion of a perfect being in whom
nothing is lacking. Since they were first written,
both works have been studied and praised by many
of the world's greatest theologians and philosophers.
Born near Aosta in Italy in 1033, Anselm began his
education under the tutelage of the monks of a local
Benedictine monastery. After his mother passed
away, Anselm observed a period of grief and mourning and then traveled throughout Europe. At that
time, the spiritual and intellectual reputation of the
monk Lanfranc, who belonged to the monastery of
Bec in Normandy, was widespread. Anselm was
drawn to Lanfranc, and in 1060 attached himself to Lanfranc's abbey.
The community immediately recognized Anselm's unique abilities and
he was soon teaching in the abbey school. He was made prior of the
monastery in 1063.
It was during his days at Bec that Anselm composed his innovative
works on the existence and nature of God. Indeed, it was only out of a
sense of obligation and submission to the will of the community that he
undertook the duties and burdens of administration.
His election to the position of abbot of the community in 1078 speaks to
the love and regard in which he was held by his confreres. But Bec was
not to be the end of his journey. In 1093 he was summoned to England
to become the archbishop of Canterbury, succeeding his master and
spiritual director Lanfranc. Anselm's years at Canterbury were not lacking in political controversy. He showed great courage in disputing
William II and Henry I in regard to ecclesiastical abuses that were being
visited upon the church by those kings. Twice he was banished while
making appeals in Rome. Twice he returned to Canterbury, his abilities
as an extraordinary theologian, negotiator, and statesman having added
luster and authority to the cause of the church.
Throughout his years, Anselm maintained a strong allegiance to his
monastic lifestyle and to his intellectual pursuits. He composed several
philosophical and theological treatises, as well as a series of beautiful
prayers and meditations in addition to his oftentimes inspirational correspondence. Anselm held the position of archbishop until his death in
1109. A biography by his contemporary Eadmer provides many insights
into the life of this remarkably saintly and scholarly man.

Liturgical Calendar
18 SUN THIRD SUNDAY OF EASTER
Acts 3:13-15, 17-19/1 Jn 2:1-5a/Lk 24:35-48 (47) Pss III
19 Mon Easter Weekday
Acts 6:8-15/Jn 6:22-29 (273)
20 Tue Easter Weekday
Acts 7:51—8:1a/Jn 6:30-35 (274)
21 Wed Easter Weekday Saint Anselm
Acts 8:1b-8/Jn 6:35-40 (275)
22 Thu Easter Weekday
Acts 8:26-40/Jn 6:44-51 (276)
23 Fri Easter Weekday Saint Adalbert
Acts 9:1-20/Jn 6:52-59 (277)
24 Sat Easter Weekday
Acts 9:31-42/Jn 6:60-69 (278)

Życie Anzelma przypada na wiek XI. Urodził się w roku 1033 w Aoście, w dzisiejszej Italii. Miasto Aosta, dawnej graniczna twierdza
rzymska, jest położona w Piemoncie na pograniczu Italii, Francji i
Szwajcarii u stóp Mont Blanc, najwyższego szczytu Alp. Rodzicami
Anzelma byli: ojciec Gisliberti, wywodzący się z
bogatej rodziny lombardzkiej i matka imieniem
Ememberga, pochodząca z hrabiowskiej rodziny
piemonckiej. Swoje życie religijne Anzelm zawdzięczał głównie pobożnej matce. Ona to oddała
syna do klasztoru Benedyktynów w Aoście, aby
tam zdobył wykształcenie, wychowanie i pogłębił
swoje życie religijne. Młodzieniec, w wieku 15 lat,
postanowił zostać zakonnikiem. Nie przyjęto go z
obawy przed ojcem, który planował synowi świeckie życie i sam gustował w życiu świeckim „hojnie
szafując dobrami, aby użyć świata”. Anzelm naśladując ojca w wieku 20 lat opuścił dom rodzinny,
aby przez trzy lata poszukiwać przygód.
Trzyletnia wędrówka nie dała Anzelmowi ani
szczęścia, ani spokoju. Coraz bardziej zaczął tęsknić za życiem zakonnym. Z tego powodu, mając 27
lat, udał się do normandzkiego klasztoru w Le Bec, gdzie opatem był
sławny uczony benedyktyn bł. Lanfranc. W tym klasztorze Anzelm
przywdział wkrótce benedyktyński habit. Anzelm okazał się wybitnym zakonnikiem i dlatego już w roku 1063 obrano go przeorem
klasztoru w Le Bec. Tu zaskarbił serca swoich braci zakonnych troską
o ich życie duchowe i odpowiednie warunki materialne, a także dając
im przykład wierności regule zakonnej. Także wzbudzał wielki entuzjazm wśród uczniów, którzy byli zachwyceni niezwykłą wiedzą przeora Anzelma, erudycją, nowoczesnym ujmowaniem problemów. Po 14
latach bycia przeorem mianowano Anzelma opatem i funkcję tę pełnił
przez lat 15.
Wspomniany wyżej bł. Lanfranc od 1070 roku był prymasem Anglii
przez 23 lata. On widział jako swojego następcę na stolicy prymasów
Anglii w Canterbury właśnie Anzelma. Biograf św. Anzelma pisał o
elekcji: „Został wybrany prymasem Anglii przez aklamację wszystkich, dekretem króla i wolą kleru, tak że nie było ani jednego głosu
sprzeciwu Jednakże posługiwanie biskupie arcybiskupa Anzelma nie
było łatwe. Nowy prymas Anglii zabiegał o reformę Kościoła. Popadł
z tego powodu w konflikt z kolejnymi królami angielskimi: Wilhelmem II Rufusem (1087-1100) i jego synem Henrykiem I (1100-1135),
którzy sprzeciwiali się reformom Anzelma i obstawali przy zależności
Kościoła od władzy świeckiej, głównie chodziło o inwestyturę, czyli
wyznaczanie na stanowiska duchowne przez władcę świeckiego. Z tej
to przyczyny arcybiskup Anzelm musiał dwukrotnie opuszczać Anglię
i był poza krajem przez sześć lat. Po drugim powrocie doszło do kompromisu, mianowicie król zgodził się na mianowanie biskupów przez
papieża, a nowo mianowani mieli złożyć przysięgę lojalności wobec
króla. (H. Fros)
Prymas Anglii Anzelm, utrudzony wszechstronną działalnością, zmarł
w Wielką Środę 21 kwietnia 1109 roku w Canterbury, w 76 roku życia. Pochowano go w katedrze prymasowskiej w tymże mieście. Papież Aleksander VII pozwolił w roku 1492 na liturgiczny kult arcybiskupa Anzelma, a papież Aleksander VIII wpisał go do katalogu świętych w 1690 r. Papież Klemens XI ogłosił w roku 1720 św. Anzelma
doktorem Kościoła. Liturgiczny obchód ku czci św. Anzelma, biskupa
i doktora Kościoła, przypada na dzień 21 kwietnia i ma charakter
wspomnienia dowolnego.

News & Announcements
1. Congratulations to the parents and godparents of

Informacje i Ogłoszenia
chrzestnym Antonii i Zofii Bubienko, które przyjęły

church on Easter Sunday. May God bless you always.

sakrament chrztu świętego w Niedzelę 4 kwietnia.

and clothing, supports religious education and

Niech Pan Bóg Im błogosławi na drogach Ich życia.

ROMAN CATHOLIC CHURCH

2. Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia ubogim jedzenie,

Established 1909

seminarian education. So far, 32 families have

schronienie i odzież, wspiera edukację religijną i

responded to the appeal. Thank you to those

wychowanie seminaryjne. Do tej pory na akcje

parishioners who have already shown their support and

odpowiedziało 32 rodziny. Dziękujemy tym

generosity. As of today, the commitment is $3,693 and

parafianom, którzy już okazali swoje wsparcie i

our goal is $6,038.

hojność. Do dzisiaj zobowiązanie wynosi 3,693$ a

We would like to ask our parishioners to consider

suma, którą musimy zapłacić wynosi 6,038$.

helping us. Your gift will truly make a difference.

Zwracamy się z prośba o liczniejsze włączenie się do

In order to fulfill our commitment, each family should

akcji. Każda ofiara ma duże znaczenie.

pay about $60.

Aby wypełnić nasze zobowiązanie względem diecezji,

3. On April 24/25 for the fourth time in our parish „Great
Daffodil Appeal” will take place. This year all founds

ST. JOSEPH’S

1. Pragniemy pogratulować rodzicom i rodzicom

Antonia & Zofia Bubienko who were baptized in our

2. The Annual Appeal provides the poor with food, shelter

■ April 18th■ Third Sunday of Easter

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601
Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,
e-mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.org
Pastor
Fr. Włodzimierz Łaś, SDS
Weekend Assitant
Very Rev. Canon Stanley Wałęga
Parish Secretary
Mrs. Grażyna Druciak
Trustees
Mr. Wallace P. Nowosielecki
Mrs. Elżbieta Kusek

każda rodzina powinna wpłacić ok. 60$.

Pastoral Council Chairman
Mrs. Alicja Kramarz
Music Director
Andrzej Raczkowski
Parish Finance Council
Mrs.Marzanna Kopacz
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

3. W dniach 24/25 kwietnia w naszej parafii już po raz

will support John Paul II hospice in Bielsko-Biala,

czwarty odbędzie się akcja „Pola Nadziei”

Poland. We ask for your generosity as the hospice

Cały dochód z tegorocznej akcji zostanie przekazany

needs financial help more than ever. This year

hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Bardzo

collection is the only form of additional help that

prosimy o szczodrość, gdyż hospicjum potrzebuje

patients and administrators are really depending on.

pomocy finansowej bardziej niż kiedykolwiek.

Due to Covid 19 pandemic all recommended precaution

Tegoroczna kwesta jest jedyną formą dodatkowej

will be follow.

pomocy na którą pacjenci oraz dyrekcja bardzo liczą.
Ze względu na trwająca pandemie Covid 19, kwesta
odbędzie się z uwzględnieniem wszystkich zaleceń
sanitarnych.

Holy Mass Schedule
Monday, Wednesday, Thursday:
7:30 AM ( English)
Tuesday, Novena to St. Joseph:
7:00 PM (Polish)
Friday, Divine Mercy Novena:
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)
Adoration of the Blessed Sacrament:
Tuesdays from 6:00 PM
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. Wlodzimierz Las at (201) 440-3224.

It is I. Do not be afraid.
Jn 6:16-21

To Ja jestem, nie bójcie się.

