
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, AUGUST 21 

5:30 PM † Aleksandra & Czesław Sienkiewicz 

 rq. Kropiewnicki Family 

 

SUNDAY, AUGUST 22 

9:30 AM † Frank Wisowaty Jr. 

 rq. Suzanne Fiorillo 

11:00 AM      O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin 

 Barowicz i Byś 

  

MONDAY, AUGUST 23 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, AUGUST 24 

7:00 PM † Marthy Chapman 

 rq. Sobolewski Family 

 

WEDNESDAY, AUGUST 25 

7:30 AM † Joseph Lopef 

 rq. Noonan Family 

  

THURSDAY, AUGUST 26 

7:30 AM Personal Intention 

 

FRIDAY, AUGUST 27 

7:00 PM O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla Maximiliana z okazji 12 urodzin 

   

SATURDAY, AUGUST 28 

7:30 AM Personal Intention 

5:30 PM † Adam Gromadzki 

 rq. Okulewicz Family 

 

SUNDAY, AUGUST 29 

9:30 AM Personal Intention 

11:00 AM † Maria Cymbala 

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Plewa & Mos Families  
Anna & Jan Dlugi 

 
*****  

Wieczyste Lampki 
 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Z Rodzin Plewa & Moś 
Anna & Jan Długi 

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, 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, 

Ken O’Reiily 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
August 15/Sierpień 15,2021 

First collection: $ 945 

Second collection: $ 1034 

Our second collection this week is for: 

Property Insurance 

 Our second collection next week is for  

 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

Ubezpieczenie posiadłości 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Aug.21-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug.22-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug.22-11:00 AM 
Grażyna Ożarowska 
Sat. Aug.28-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug.29-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug.29-11:00 AM 
Bożena Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

22 SUN TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Jos 24:1-2a, 15-17, 18b/Eph 5:21-32  
23 Mon Weekday Saint Rose of Lima 
1 Thes 1:1-5, 8b-10/Mt 23:13-22 (425) 
24 Tue Saint Bartholomew 
Rv 21:9b-14/Jn 1:45-51 (629) Pss Prop 
25 Wed Weekday  
1 Thes 2:9-13/Mt 23:27-32 (427) 
26 Thu Weekday  
1 Thes 3:7-13/Mt 24:42-51 (428) 
27 Fri Saint Monica  
1 Thes 4:1-8/Mt 25:1-13 (429) 
28 Sat Saint Augustine 
1 Thes 4:9-11/Mt 25:14-30 (430) 

 Naprawdę jednak nazywała się Izabela de Floresy del Olivia, a przy-

szła na świat w dzisiejszej stolicy Peru, w Limie 20 kwietnia 1586 r., 

dokąd jej rodzice - Gaspar Flores i Maria Oliva - przenieśli się z Hisz-

panii. Od wczesnych, dziecięcych lat praco-

wała, by pomóc niezamożnej rodzinie. Hodo-

wała kwiaty, haftowała, szyła. Jako młoda 

dziewczyna obiecała Panu Bogu całkowite 

oddanie i złożyła ślub czystości. Kiedy próbo-

wano wydać ją za mąż, ona zdecydowanie 

przeciwstawiła się temu. Wszystkie trudności 

znosiła z wielką cierpliwością. 

Podobno pierwsza modlitwa małej Róży 

brzmiała: „Jezus, Jezus, oby Jezus był zawsze 

ze mną”.  

Już jako mała dziewczynka szukała bliskiego 

kontaktu z Panem Bogiem na modlitwie i 

rozmyślaniach, co w konsekwencji zaowoco-

wało tym, że złożyła ślub dozgonnej czysto-

ści. Stało się to w późniejszych latach przy-

czyną rodzinnych kłótni i sporów. Rodzice 

bowiem mieli zupełnie inne plany wobec uro-

dziwej Róży. Chcieli ją wydać za mąż za bogatego człowieka. Sprze-

ciw Róży wobec tych zamiarów budził ogromną frustrację szczególnie 

u matki, która podobno biła nawet dziewczynę, by siłą zmusić ją do 

zmiany decyzji.  

Róża jednak zafascynowana postacią słynnej tercjanki dominikańskiej 

św. Katarzyny ze Sieny, którą próbowała naśladować, w wieku 20 lat, 

postanowiła również zostać tercjarką i wstąpiła do Trzeciego Zakonu 

Św. Dominika. Zamieszkała wówczas w letnim domku, w przydomo-

wym ogrodzie i żyła życiem pokutnicy: poszcząc, umartwiając się, 

modląc.  

Legenda głosi, że z ową „ogrodową” pustelnią związany jest pierwszy 

cud. Dziewczynka spędzała wiele godzin w miejscu, gdzie zawsze 

spotykano gąszcz komarów, jednak nigdy nie miała żadnych śladów 

ukąszeń, co wzbudzało zdumienie w otoczeniu.  

Wcześnie zaczęła doznawać łask mistycznych. Głębokie życie modli-

tewne łączyła z poświęceniem na rzecz bliźnich; opiekowała się szcze-

gólnie chorymi i nędzarzami. Wiele wycierpiała. Zubożenie rodziny, 

wczesna śmierć rodziców, samotność. 

Wszelakie przeciwności losu znosiła z heroiczną cierpliwością, a głę-

bokie życie mistyczne łączyła z posługiwaniem wobec ludzi potrzebu-

jących. Niosła pomoc ludziom chorym i ubogim, a zwłaszcza India-

nom oraz niewolnikom. Jest uznawana za prekursorkę peruwiańskiej 

służby społecznej. Opiekowała się chorymi, nędzarzami. Wiele wy-

cierpiała w życiu. Zubożenie rodziny, wczesna śmierć rodziców, sa-

motność i przede wszystkim to, co bolało ją najbardziej – brak odczu-

wania Bożej obecności.  

Po śmierci rodziców ostatnie swoje lata przeżyła razem z rodziną wy-

sokiego urzędnika królewskiego, która darzyła ją wielkim szacun-

kiem. Zmarła 24 sierpnia 1617 r. w wieku zaledwie 31 lat. Dzień swo-

jej śmierci zapowiedziała wcześniej spowiednikowi, którego prosiła, 

by pomógł jej nie spóźnić się na przeżywanie w niebie odpustu św. 

Bartłomieja. Jej pogrzeb stał się wielką manifestacją. Beatyfikowano 

ją w 1667 r., a kanonizowano w 1671 roku. Obecnie odbiera cześć 

jako patronka Ameryki Południowej, Antyl oraz Filipin. Jej wspo-

mnienie przesunięto na 23 sierpnia, ponieważ dzień później przypada 

święto apostoła Bartłomieja. 

Saint Rose of Lima 

Historians remember St. Rose of Lima for her piety and chasti-
ty. Born in 1586 in Lima, Peru to Spanish colonists, and named 
Isabel Flores de Olivia, she was exceptionally beautiful. 
Her beauty was so great that she was 
nicknamed "Rose," a name that remains 
with her to this day. According to legend, a 
servant had a vision where her face turned 
into a rose. At her confirmation in 1597, 
she officially took the name of Rose. 
From an early age, Rose wanted to become 
a nun. She often prayed and fasted in se-
cret. She performed secret penances, some 
of which were painful and severe. She per-
formed daily adoration of the Blessed Sa-
crament and took daily communion. 
As a young woman, her beauty began to 
attract suitors. To deter these men, St. Rose 
marred her face, rubbing it with pepper to 
make it blister. She cropped her hair short. 

Her parents opposed her plan to take a vow 
of chastity. This resulted in a clash of wills, 
because her parents wanted her to marry. Her father eventually 
relented and gave her a room to herself. 
St. Rose kept herself cloistered in her room, spending long pe-
riods in prayer. It was said she slept only two hours per night so 
as to have more time for prayer. 
She quit eating meat altogether, an extreme dietary restriction 
for that time. 
When she turned 20, she was permitted to join the Third Order 
of St. Dominic. She continued a life of extreme prayer, fasting 
and penance. On one occasion she burned her hands as a self-
imposed act of penance. 
She was known to wear a heavy silver crown, with spikes that 
could pierce her flesh. The spikes reminded her of the Crown of 
Thorns. At one point, one of the spikes become so lodged in her 
skull that the crown was removed with great difficulty. 
St. Rose died in on August 25, 1617, at the age of 31. Accor-
ding to legend, she accurately predicted the date of her death. 
Her funeral was a major event attended by all the city's authori-
ties. 
Pope Clement IX beatified her in 1667 and Pope Clement X 
recognized her as a saint, canonizing her in 1671. Her feast day 
is August 23 around the world, although some countries, like 
Peru, celebrate her on August 30. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. Pragniemy poinformować, że na 19 września została 

ustalona data naszego dorocznego pikniku 

parafialnego. Wracamy po rocznej przerwie i liczymy 

na udział naszych parafian i przyjaciół oraz sprzyjającą 

pogodę. Już teraz zachęcamy by tak zaplanować sobie 

czas, aby wziąć udział w tym wspólnym spotkaniu.  

Jak zawsze czeka nas wiele atrakcji oraz smaczne 

jedzenie i napoje. Dla tych, którzy pragną wesprzeć 

organizację przygotowane zostały specjalne koperty, 

które  można znaleźć obok biuletynów z tylu kościoła. 

Zostały  tam również umieszczone listy dla chętnych, 

którzy chcą wziąć czyny udział w pikniku. Można 

zgłosić się do pomocy przy wydawaniu jedzenia, 

napojów czy jako opiekun dzieci podczas ich zabaw. 

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i mamy 

nadzieje na spotkanie na pikniku. 

 

1. We would like to inform you that the date of our 

annual parish picnic has been set for September 

19th. We are returning after a year's break and we 

are counting on the participation of our 

parishioners and friends as well as favorable 

weather. We encourage you to plan your time now 

to take part in this event. As always, we will have 

many attractions as well as tasty food and drinks. 

For those who wish to support the preparations we 

have prepared special envelopes, which can be 

found next to the bulletins in the back of the 

church. There are also sign up lists for people who 

would like to actively help in the picnic. You can 

sign up to help serve food and drinks or supervise 

the children while they play. Thank you for your 

help and we hope to see you at the picnic. 

 

 

 
  

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. 

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 
 

Pastoral Council Chairman 
Mrs. Alicja Kramarz 

Music Director 
Mr. Andrzej Raczkowski 
Parish Finance Council 
Mr. Aleksander Maslach 

CCD Director 
Mrs. Marzanna Kopacz 

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601 
Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,  

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

■ August 22nd■ Twenty First Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

For this reason I have told you that 
no one can come to me 

unless it is granted him by my 
Father. 

    Jn. 6:60-69 

 
Nikt nie może przyjść do Mnie , 

jeżeli mu to nie zostało dane przez 
Ojca. 


