INTENTIONS
SATURDAY, APRIL 24
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 naszej parafii
MONDAY, APRIL 26
7:30 AM
Health for Fr. Zbigniew
TUESDAY, APRIL 27
7:00 PM
Z okazji I Komunii św. o otwarcie serca na
Bożą miłość dla Leonardo
WEDNESDAY, APRIL 28
7:30 AM
For Parishioners
THURSDAY, APRIL 29
7:30 AM
† Ethel Feimir
rq. Suzanne Fiorillo
FRIDAY, APRIL 30
7:00 PM
† Aleksander Kłos w 4 rocznicę śmierci
SATURDAY, MAY 1
7:30 AM
In God’s know intention
5:30 PM
† Mary Feeney
SUNDAY, MAY 2
9:30 AM
† Stanislaw Krzesniewski
11:00 AM
Zdrowie i Boże błogosławienstwo dla Joanny
Lekan z okazji urodzin
1:00 PM
I Komunia Święta

LECTORS
Sat. Apr.24-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Apr.25-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Apr.25-11:00 AM
Tomasz Wojtak
Sat. May 1-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. May 2-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. May 2-11:00 AM
Grażyna Ożarowska

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Ludmila Drazek
Ambrozy Drazek
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Ludmiła Drążek
Ambroży Drążek

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 18/Kwiecień 18, 2021
First collection: $ 622
Second collection: $ 653
Our second collection this week is for:
Archdiocesan Assessment
Our second collection next week is for
Mother’s Day
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Podatek Archidiecezjalny
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Dzień Matki
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

Saint Catherine of Siena
St. Catherine of Siena was born during the outbreak of the plague in Siena,
Italy on March 25, 1347. She was the 25th child born to her mother, although half of her brothers and sisters did not survive childhood. Catherine
herself was a twin, but her sister did not survive infancy. Her mother was 40
when she was born. Her father was a cloth dyer.
At the age of 16, Catherine's sister, Bonaventura, died, leaving her husband
as a widower. Catherine's parents proposed that he marry Catherine as a
replacement, but Catherine opposed this. She began fasting and cut her hair
short to mar her appearance.
Her parents attempted to resist this move, to avoid marriage, but they were
unsuccessful. Her fasting and her devotion to her family, convinced them to
relent and allow her to live as she pleased. Catherine once explained that
she regarded her father as a representation of Jesus and her mother as Our
Lady, and her brothers as the apostles, which helped her to serve them with
humility.
Despite Catherine's religious nature, she did not choose to enter a convent
and instead she joined the Third Order of St. Dominic, which allowed her to
associate with a religious society while living at home.
Fellow Dominican sisters taught St. Catherine how to read. St. Catherine
developed a habit of giving things away and she continually gave away her
family's food and clothing to people in need. Something changed her when
she was 21. She described an experience she referred to as her "mystical
marriage to Christ." There are debates over whether or not St. Catherine was
given a ring with some claiming she was given a bejeweled ring, and other
claiming the ring was made of Jesus's skin. St. Catherine herself started the
rumor of the latter in her writings, but she was known to often claim the
ring itself was invisible.
Such mystical experiences change people, and St. Catherine was no exception. In her vision, she was told to reenter public life and to help the poor
and sick. She immediately rejoined her family and went into public to help
people in need.
She often visited hospitals and homes where the poor and sick were found.
Her activities quickly attracted followers who helped her in her mission to
serve the poor and sick.
St. Catherine was drawn further into the world as she worked, and eventually she began to travel, calling for reform of the Church and for people to
confess and to love God totally. She became involved in politics, and was
key in working to keep city states loyal to the Pope. She was also credited
with helping to start a crusade to the Holy Land. On one occasion, she visited a condemned political prisoner and was credited with saving his soul,
which she saw being taken up to heaven at the moment of his death.
St. Catherine allegedly was given the stigmata, but like her ring, it was visible only to herself. She took Bl. Raymond of Capua has her confessor and
spiritual director.
She became involved in the fractured politics of her time, but was instrumental in restoring the Papacy to Rome and in brokering peace deals during
a time of factional conflict and war between the Italian city states.
By 1380, the 33-year-old mystic had become ill, possibly because of her
habit of extreme fasting. Her confessor, Raymond, ordered her to eat, but
she replied that she found it difficult to do so, and that possibly she was ill.
In January of 1380, her illness accelerated her inability to eat and drink.
Within weeks, she was unable to use her legs. She died on April 29, following a stroke just a week prior.

Liturgical Calendar
25 SUN FOURTH SUNDAY OF EASTER
Acts 4:8-12/1 Jn 3:1-2/Jn 10:11-18 (50) Pss IV
26 Mon Easter Weekday
Acts 11:1-18/Jn 10:1-10 (279)
27 Tue Easter Weekday
Acts 11:19-26/Jn 10:22-30 (280)
28 Wed Easter Weekday
Acts 12:24—13:5a/Jn 12:44-50 (281)
29 Thu Saint Catherine of Siena
Acts 13:13-25/Jn 13:16-20 (282)
30 Fri Easter Weekday
Acts 13:26-33/Jn 14:1-6 (283)
1 Sat Easter Weekday
Acts 13:44-52/Jn 14:7-14 (284)

Św. Katarzyna ze Sieny urodziła się 25 marca 1347 roku w Sienie. Była
24 dzieckiem Lapy i Jakuba Benincasa, farbiarza ze Sieny. W wieku 7
lat (w 1354 r.) ślubowała dziewictwo. Z tego też powodu nieco później
popadła w konflikt ze swoja matką, która chciała wydać ją za mąż. Po
trzech latach zmagań, wbrew woli rodziców, w 1363 roku wstąpiła do
Sióstr od Pokuty św. Dominika (tercjarek dominikańskich) i po złożeniu
ślubów wieczystych prowadziła tam klasztorne życie, pomagając trędowatym. Tu dosięgło ją jedno z najbardziej bolesnych w jej życiu cierpień – została oskarżona o niemoralny styl życia. W 1374 roku została
wezwana przed trybunał inkwizycji we Florencji, który zbadał jej pisma
i nauczanie – powodem były wątpliwości, czy kobieta ma prawo pouczać papieży i królów. Proces wskazał na jej niewinność i w ten sposób
Święta mogła kontynuować swoją misję. Polegała ona na pisaniu listów
do możnych tego świata: papieży, kardynałów, biskupów, królów i
wielu znamienitych osób jej współczesnych.
Katarzyna pisała w imieniu Chrystusa, nawoływała do pokuty i nawrócenia, do słuchania Słowa Bożego. Czuła się do tego upoważniona. W
1367 roku przeżyła mistyczne zaślubiony i odtąd miała świadomość
stałej obecności Chrystusa w swym sercu. Ta nieuczona i niepiśmienna
córka farbiarza, dyktowała swe listy nawołując papieży do powrotu z
Awinionu do Rzymu. W listach tych była niezwykle zdecydowana i
gorliwa – udzielała rad i wskazówek. Gdy jej prośby i upomnienia nie
okazały się skuteczne udała się osobiście do Awinionu by spotkać się z
papieżem. Kategorycznie a zarazem bardzo pokornie prosiła papieża by
udał się tam, gdzie wskazuje Chrystus.
Gdy Grzegorz XI w 1377 roku ostatecznie zdecydował się na powrót do
Rzymu, uznano to za zasługę św. Katarzyny ze Sieny. Nieszczęśliwy
wybór Urbana VI spowodował schizmę w Kościele. Święta codziennie
chodziła do Watykanu aby się modlić o zakończenie schizmy i jedność
Kościoła.
Wyczerpana odeszła z tego świata 29 kwietnia 1380 roku.Św. Katarzyna została kanonizowana 26 czerwca 1461 roku przez papieża Piusa II.
W 1866 roku papież Pius IX ogłosił ją patronką Rzymu, a Pius XI w
1939 patronką Włoch. Jan Paweł II 1 października 1999 roku ogłosił
świętą jako współpatronkę Europy. Relikwie św. Katarzyny spoczywają
w rzymskim kościele ojców dominikanów Santa Maria Minerva.
Według myśli św. Katarzyny, człowiek chcąc odnaleźć Boga, winien
wpierw poznać siebie, uznać swą zależność od Stwórcy i swój nędzny
stan. Poznanie takie jest źródłem umiłowania cnoty i pobudką do zerwania z grzechem. Dzięki takiemu poznaniu, człowiek poznaje siebie jako
„ikonę” Bożą, a nawet Jego świątynie. Tego rodzaju odkrycie Boga we
własnej duszy, wprowadza człowieka na drogę mistyczną i koncentruje
uwagę na Chrystusie ukrzyżowanym, będącym niejako „mostem” –
szansą zbawienia dla każdego grzesznika. Na właściwej drodze jest ten,
kto wyrwawszy się z grzechu odczuł bliskość Boga i pragnie postępować za tym, co duchowe. Taki człowiek powinien od zranionych stóp
Zbawiciela przejść do Jego przebitego boku, z którego wypłynęła krew i
woda. Patrząc z perspektywy tego boku winien uświadomić sobie potrzebę utożsamienia z Chrystusem, by z Nim móc współcierpieć. Z tego
względu nabiera szczególnego znaczenia modlitwa, szczególnie myślna,
która prowadzi do głębszego poznania Boga. Człowiek, który podda się
działaniu Bożemu, zdolny jest do bliższej relacji z Nim. Stan najgłębszego zjednoczenia z Bogiem daje człowiekowi poczucie szczęścia, ale
też i smutku, bowiem staje się on podobny do ukrzyżowanego Chrystusa. Katarzyna swe dzieło kończy pochwalnym hymnem na cześć Trójcy
Przenajświętszej, którą nazywa „głębokim morzem i „ogniem” zawsze
płonącym.
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Saturday, May 1, is the First Saturday of the month and mass
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Sunday, May 2 is the celebration of the First Holy
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Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia ubogim jedzenie, schronienie i
odzież, wspiera edukację religijną i wychowanie seminaryjne. Do tej

$3,903 and our goal is $6,038.

pory na akcje odpowiedziało 33 rodziny. Dziękujemy tym
zobowiązanie wynosi 3,903$

Your gift will truly make a difference.

a suma, którą musimy zapłacić wynosi 6,038$. Zwracamy się z

In order to fulfill our commitment, each family should pay

prośba o liczniejsze włączenie się do akcji. Każda ofiara ma duże

about $60.

znaczenie.
powinna wpłacić ok. 60$.

Daffodil Appeal” will take place. This year all founds will

depending on.
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Aby wypełnić nasze zobowiązanie względem diecezji, każda rodzina

On April 24/25 for the fourth time in our parish „Great

additional help that patients and administrators are really
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Fr. Włodzimierz Łaś, SDS
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Very Rev. Canon Stanley Wałęga
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Mrs. Grażyna Druciak
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Mr. Wallace P. Nowosielecki
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parafianom, którzy już okazali swoje wsparcie i hojność. Do dzisiaj

We would like to ask our parishioners to consider helping us.

more than ever. This year collection is the only form of

Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,
e-mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.org

o godzinie 6:30 pm.

their support and generosity. As of today, the commitment is

ask for your generosity as the hospice needs financial help

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601

wtorki i piątki przed Mszą Św.

education. So far, 33 families have responded to the appeal.

support John Paul II hospice in Bielsko-Biala, Poland. We

Established 1909

Maj jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym Maryi.
Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą odprawiane we

clothing, supports religious education and seminarian

4.

ROMAN CATHOLIC CHURCH

o godzinie 1:00 pm

The Annual Appeal provides the poor with food, shelter and

Thank you to those parishioners who have already shown

W niedzielę, 2 maja uroczystość I Komunii Świętej.
Specjalna msza dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin

Communion. A special Mass for First Communion children
and their families at 1:00 pm.

ST. JOSEPH’S

W sobotę, 1 maja, nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca
o godzinie 7:30 am.

will held at 7:30 am.
nd

■ April 25th■ Fourth Sunday of Easter

5.

W dniach 24/25 kwietnia w naszej parafii już po raz czwarty
odbędzie się akcja „Pola Nadziei”
Cały dochód z tegorocznej akcji zostanie przekazany hospicjum im.
Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Bardzo prosimy o szczodrość, gdyż
hospicjum potrzebuje pomocy finansowej bardziej niż kiedykolwiek.
Tegoroczna kwesta jest jedyną formą dodatkowej pomocy na którą

Due to Covid 19 pandemic all recommended precaution

pacjenci oraz dyrekcja bardzo liczą.

will be follow.

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.

I am the good shepherd,
and I know mine and mine
know me.

Jn 10:11-18

Ja jestem dobrym pasterzem i znam
owce moje,
a moje Mnie znają.

