
 

 

Strive to enter through the narrow gate, 

for many, I tell you, will attempt to enter 

but will not be strong enough 

Lk 13:24 

 

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi;  

gdyż wielu, powiadam wam,  

będzie chciało wejść, a nie zdołają 

Łk 13, 24  

Holy Mass Schedule 

Monday, Wednesday, Thursday:  
7:30 AM (English) 
Tuesday:  
7:00 PM (Polish)* 
*Novena to St. Joseph 15 minutes before the Mass 
Friday:  
7:00 PM (Polish)** 
**Divine Mercy Novena after the Mass 
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. 

Pastor  
Fr. Wlodzimierz Las, SDS 

Weekend Assitant 
Very Rev. Canon Stanley Walega 

Parish Secretary 
Mrs. Grazyna Druciak 

Trustees  
Mr. Wallace P. Nowosielecki 

Mrs. Elzbieta Kusek 

■■■      August 25August 25August 25ththth   2019  2019  2019  ■ ■ ■    TwentyTwentyTwenty---First Sunday in Ordinary TimeFirst Sunday in Ordinary TimeFirst Sunday in Ordinary Time   

SSSTTT. J. J. JOSEPHOSEPHOSEPH’S ’S ’S    
Roman Catholic ChurchRoman Catholic ChurchRoman Catholic Church   

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601   
Rectory Office: (201) 440Rectory Office: (201) 440Rectory Office: (201) 440---3224, Fax: (201) 6413224, Fax: (201) 6413224, Fax: (201) 641---868586858685   

EEE---mail: stjoseph10@verizon.net, mail: stjoseph10@verizon.net, mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.orgwww.stjosephsnj.orgwww.stjosephsnj.org   

Pastoral Council Chairman 
Dr. Bogdan Lekan, M.D. 

Music Director 
Ms. Paulina Raczkowski 

Parish Finance Council 
Mrs. Marzanna Kopacz 

CCD Director 
Mrs. Marzanna Kopacz 



 

 

This week  
Sanctuary Lamps Candle  

have been offered  
in memory of: 
Stanislaw Zak 

Mieczyslaw Skorupa 

******* 
Wieczyste Lampki 

w tym tygodniu  
zostały ofiarowane  

za spokój dusz: 
Stanisław Żak 

Mieczysław Skorupa 

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, Niku Rudgarnia, 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, Barbara Revis,Jessica Santos, 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,†Loretta Conway,†Karolina Stachniuk, 

Radoslav Stanko, Jan Okunowicz, Jim Duffy, Rose Wilson, Joe Ślusarczyk, 
Robert Grabias, Marzanna Kopacz. 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  

August 25 / 25 sierpnia 2019 

First collection: $ 815 
Second collection: $ 680 

Feast of Asumption collection: $ 410 

2nd collection this week / 2-ga kolekta w tym tygodniu: 
Property Insurance / Ubezpieczenie budynków 

2nd collection next week / 2-ga kolekta za tydzień: 
Parish Dues / Roczna opłata parafialna 

MAY GOD REWARD YOU FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS  

Sat. Aug. 24- 5:30 PM 
Kathleen Meehan.  

25 -  9:30 AM 
Richard Cerbo 

Sun. Aug. 25 - 11:00 AM 
Bożena Kotula & Karolina Kotula 

Sat. Aug. 31 - 5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 

Sun. Sep. 1 - 9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 

Sun. Sep.  1 - 11:00 AM 
Grażyna Ożarowska  

Tomasz Wojtak 

INTENTIONS / INTENCJE 

SATURDAY, AUGUST 24 

5:30 PM †Janusz Walczyk 

req. Henryka Gawel 

SUNDAY, AUGUST 25 

9:30 AM †Janusz Walczyk 

req. Magdalena & Krzysztof Kowal 

11:00 AM †Maria Cymbala 

req. siostry 

MONDAY, AUGUST 26 

7:30 AM For Parishioners 

TUESDAY, AUGUST 27 

7:00 PM O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Ireny & Erica Kropiewnicki 

req. Helena Paszul 

WEDNESDAY, AUGUST 28 

7:30 AM Personal Intention 

THURSDAY, AUGUST 29 

7:30 AM Personal Intention 

FRIDAY, AUGUST 30 

7:00 PM O zdrowie, miłość i Boże 

błogosławieństwo dla Urszuli i Leszka  

w rocznicę ślubu 

SATURDAY, AUGUST  31 

7:30 AM Personal Intention 

5:30 PM Health and God’s blessing for Nicholas 

Evelich 

SUNDAY, SEPTEMBER 1 

9:30 AM Personal Intention 

11:00 AM O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla  

ks. Włodzimierza, ks. Wiesława, 

ks. Stanisława, ks. Sławka, ks. Mariana 

req. Rodzina Frankowskich 

GRATULACJE 

W zeszłą niedzielę (18 sierpnia) Sophia Maya przyjęła sakrament 

chrztu św. Gratulujemy Jej oraz Jej rodzicom i chrzestnym. 

Życzymy również Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 

Sunday's Reflection (August 25th) 

Today we are given warning by Jesus that we should strive earnestly to enter 

the kingdom of God, and not simply assume a place will be reserved for us. 

So let’s make an effort, as we travel the path of discipleship, to travel lightly, 

unencumbered by unnecessary attachments to the things of this world.  

Thank You  
Knighs of Columbus 

We would like to thank 

you to the Knights of 

Columbus Trinity Council 

who have made a 

donation $2500 for 

maintenance of our 

church. 



 

 

Augustyn z Hippony został patronem piwowarów z 
powodu nawrócenia się z dawnego, rozwiązłego życia, które 
obejmowało imprezy, rozrywkę i światowe ambicje. Jego 
całkowita przemiana i nawrócenie były inspiracją dla wielu osób, 
którzy zmagały się z konkretnym wadą lub nałogiem, który 
pragnęli przełamać. 

Ten słynny syn św. Moniki urodził się w Afryce i spędził 
wiele lat swojego życia w niegodziwości i fałszywych 
przekonaniach. Chociaż był on jednym z najinteligentniejszych 
ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i wychowany został jako 
chrześcijanin, jego grzechy nieczystości i jego duma tak bardzo 
zaciemniły jego umysł, że nie potrafił dostrzec i pojąć Boskiej 
Prawdy. Dzięki modlitwom swojej świętej matki i niezwykłym 

kazaniom św. Ambrożego, Augustyn w 
końcu nabrał przekonania, że 
chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą 
religią. Nie został jednak wtedy 
chrześcijaninem, ponieważ myślał, że 
nigdy nie będzie mógł prowadzić 
czystego życia. Pewnego dnia usłyszał o 
dwóch mężczyznach, którzy nagle zostali 
nawróceni, czytając życie św. Antoniego. 
"Co my robimy?" zawołał jeden z nich do 
swojego przyjaciela Alipiusa. "Nieuczeni 
ludzie biorą niebo siłą, podczas gdy my, z 
całą naszą wiedzą, jesteśmy tak 
tchórzliwi, że ciągle tarzamy się w błocie 
naszych grzechów". 
 Pełen gorzkiego smutku 
Augustyn rzucił się do ogrodu i zawołał 
do Boga: "Jak długo jeszcze, Panie? 
Dlaczego tej godziny nie położysz kresu 
moim grzechom?". Właśnie wtedy 
usłyszał, jak dziecko śpiewa: "Weź się w 

garść i czytaj". Myśląc, że Bóg chciał, aby usłyszał te słowa, 
podniósł księgę z listami świętego Pawła i przeczytał pierwszy 
fragment, na który padło jego spojrzenie. Paweł mówi, aby 
odłożyć wszelkie nieczystości i żyć w naśladowaniu Jezusa. To się 
udało! Od tego momentu Augustyn rozpoczął nowe życie. 

Został ochrzczony, stał się kapłanem, a następnie 
biskupem, był też znanym pisarzem katolickim, założycielem 
zgromadzenia zakonnego i jednym z największych świętych, 
którzy kiedykolwiek żyli. Stał się bardzo pobożny i dobroczynny. 
Na ścianie swojego pokoju miał wypisane wielkimi literami 
następujące zdanie: "Nie mówimy tu o nikim źle". Augustyn 
przezwyciężył silne herezje, praktykował wielkie ubóstwo i 
wspierał ubogich, bardzo często głosił kazania i modlił się z 
wielkim zapałem aż do śmierci. "Zbyt późno Cię pokochałem" -  
wołał pewnego razu do Boga, ale swoim świętym życiem z 
pewnością nadrobił grzechy popełnione przed nawróceniem. 
Jego święto przypada 28 sierpnia. 

St. Augustine of Hippo is the patron of brewers because 
of his conversion from a former life of loose living, which 
included parties, entertainment, and worldly ambitions. His 
complete turnaround and conversion has been an inspiration 
to many who struggle with a particular vice or habit they long 
to break. 

This famous son of St. Monica was born in Africa and 
spent many years of his life in wicked living and in false beliefs. 
Though he was one of the most intelligent men who ever lived 
and though he had been brought up a Christian, his sins of 
impurity and his pride darkened his mind so much, that he 
could not see or understand the Divine Truth anymore. 
Through the prayers of his holy mother and the marvelous 
preaching of St. Ambrose, Augustine 
finally became convinced that Christianity 
was the one true religion. Yet he did not 
become a Christian then, because he 
thought he could never live a pure life. 
One day, however, he heard about two 
men who had suddenly been converted on 
reading the life of St. Antony, and he felt 
terrible ashamed of himself. "What are we 
doing?" he cried to his friend Alipius. 
"Unlearned people are taking Heaven by 
force, while we, with all our knowledge, 
are so cowardly that we keep rolling 
around in the mud of our sins!" 

Full of bitter sorrow, Augustine flung 
himself out into the garden and cried out 
to God, "How long more, O Lord? Why 
does not this hour put an end to my sins?" 
Just then he heard a child singing, "Take 
up and read!" Thinking that God intended 
him to hear those words, he picked up the book of the Letters 
of St. Paul, and read the first passage his gaze fell on. It was 
just what Augustine needed, for in it, St. Paul says to put away 
all impurity and to live in imitation of Jesus. That did it! From 
then on, Augustine began a new life. 

He was baptized, became a priest, a bishop, a famous 
Catholic writer, Founder of religious priests, and one of the 
greatest saints that ever lived. He became very devout and 
charitable, too. On the wall of his room he had the following 
sentence written in large letters: "Here we do not speak evil of 
anyone." St. Augustine overcame strong heresies, practiced 
great poverty and supported the poor, preached very often 
and prayed with great fervor right up until his death. "Too late 
have I loved You!" he once cried to God, but with his holy life 
he certainly made up for the sins he committed before his 
conversion. His feast day is August 28th. 

ST. AUGUSTINE OF HIPPO 
August 28 

ŚW. AUGUSTYN Z HIPPONY 
August 28 



 

 

Prayer 

Blessed Virgin Mary, Mother of God, our 

Mother and Queen, elevated to the heights 

of Heaven, you always surround all people 

and nations with care and love. 

May the solemn coronation of 

your icon in the American 

Czestochowa renew our 

reverence and trust in our God: 

Father, Son, and Holy Spirit. 

Holy Mother, you are the true 

model of trust and obedience to 

Him. 

We pray to you that our 

transformed lives become like 

living jewels in your crown of 

elevation and glory. 

We want to stand with our spiritual gifts in 

the closeness of the Lord and become 

witnesses of His great mercy. 

Revived in our faith, hope, and love and 

living in accordance with the Gospel, we 

want--in you and with you--to praise the 

most Holy Trinity. Amen! 

Modlitwa 

Bogurodzico Dziewico Maryjo, 

Nasza Matko i Królowo,  

wyniesiona na wyżyny nieba. 

Ty nieustannie otaczasz troską i 

miłością wszystkich ludzi i 

wszystkie narody świata. 

Prosimy Cię, by uroczystość 

koronacji Twojego Jasnogórskiego 

Wizerunku w Amerykańskiej 

Częstochowie odnowiła w każdym z 

nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca 

i Syna i Ducha świętego. 

Ty, która jesteś prawdziwym i 

jedynym wzorem zaufania oraz 

uległego poddania się Jemu we 

wszystkim, spraw, by nasze 

przemienione życia stały się 

żywymi diamentami Twojej korony 

wyniesienia i chwały. 

Chcemy, wraz z naszymi duchowymi darami, 

stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami 

Jego wielkiej miłości i miłosierdzia. Pragniemy - 

odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc 

według zasad Ewangelii, uwielbiać Boga w 

Tobie i razem z Tobą wielbić Trójcę 

Przenajświętszą. Amen! 

Coronation of the Icon of Our Lady of Czestochowa / 
Koronacja Ikony Jasnogórskiej  

Amerykańska Częstochowa / American Czestochowa - 08.25.2019 


