
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, AUGUST 28 

5:30 PM † Adam Gromadzki 

  

SUNDAY, AUGUST 29 

9:30 AM † Larry Armstrong  

11:00 AM      † Maria Cymbala 

  

MONDAY, AUGUST 30 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, AUGUST 31 

7:00 PM † Maria Jucha 

 rq. od Rodziny Walczyk 

 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 1 

7:30 AM † Gregorio Polimeni 

 rq. Cheryl Segro 

  

THURSDAY, SEPTEMBER 2 

7:30 AM Personal Intention 

 

FRIDAY, SEPTEMBER 3 

7:30 AM Personal Intention 

7:00 PM † Jan Górniak 

  

SATURDAY, SEPTEMBER 4 

7:30 AM † Larry Armstrong 

 rq. Suzanne Fiorillo 

5:30 PM † John Philip Comas 

 

SUNDAY, SEPTEMBER 5 

9:30 AM † Maria Jucha 

 rq. Maśnik Family 

11:00 AM O zdowie, Boże błogosławieństwo oraz 

 Opatrzność Matki Bożej dla Bogny Lekan  

 z okazju urodzin 

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Swider Family 
Baczewski Family 

 
*****  

Wieczyste Lampki 
 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Z Rodziny Świder 
Z Rodziny Baczewski 

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 22/Sierpień 22,2021 

First collection: $ 710 

Second collection: $ 541 

Our second collection this week is for: 

 

 Our second collection next week is for  

Yearly Parish Dues 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Roczna Opłata Parafialna 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Aug.28-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug.29-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug.29-11:00 AM 
Bożena Kotula 
Sat. Sep.04-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Sep. 05-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Sep.05-11:00 AM 
Tomasz Wojtak 

 

 

 

Liturgical Calendar 

29 SUN TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Dt 4:1-2, 6-8/Jas 1:17-18, 21b-22, 27/Mk 7:1-8, 14-15, 21-23 (125) Pss 
II 
30 Mon Weekday  
1 Thes 4:13-18/Lk 4:16-30 (431) 
31 Tue Weekday  
1 Thes 5:1-6, 9-11/Lk 4:31-37 (432) 
1 Wed Weekday  
Col 1:1-8/Lk 4:38-44 (433) 
2 Thu Weekday 
Col 1:9-14/Lk 5:1-11 (434) 
3 Fri Saint Gregory the Great, Pope and Doctor of the Church 
Col 1:15-20/Lk 5:33-39 (435) 
4 Sat Weekday  
Col 1:21-23/Lk 6:1-5 (436) 

Grzegorz Wielki (540-604) – był synem świętej Sylwii i Gordiana 

Anicjusza. Pochodził z rodu chrześcijańskich patrycjuszy, który 

wydał już dwóch papieży – prapradziada Grzegorza Feliksa III (483

-492 oraz Agapita (535-536). Do chwały ołtarzy wyniesione zostały 

dwie ciotki Grzegorza, dziewice konsekrowane Emiliana i Tarsylia. 

Święty Grzegorz odebrał staranne wykształcenie. Zwieńczeniem 

jego kariery urzędniczej było objęcie w 571 

roku stanowiska prefekta Rzymu. Po 4 latach 

piastowania tego urzędu zrezygnował z kariery 

i oddał się życiu monastycznemu. Dom rodzin-

ny usytuowany na Civus Scauri zamienił w 

klasztor świętego Andrzeja, majątek rodzinny 

na Sycylii posłużył mu do ufundowania sze-

ściu klasztorów. W 577 roku Benedykt I uczy-

nił go diakonem. Dwa lata później papież Pe-

lagiusz II uczynił Grzegorza swoim przedsta-

wicielem w Konstantynopolu – w powierzo-

nych mu zadaniach miał wykorzystać dawniej-

sze doświadczenia polityczne. W Konstanty-

nopolu spędził siedem lat (579-586), w trakcie 

pobytu nauczył się języka greckiego. W 586 

roku został wezwany do Rzymu, miał służyć 

Pelagiuszowi II w kierowaniu rzymskim Ko-

ściołem. 

Po śmierci Pelagiusza II został wybrany papie-

żem, 3 września 590 roku przyjął sakrę bisku-

pią. Jego pontyfikat trwał 15 lat. Zreformował pracę kurii rzymskiej, 

korzystając z doświadczeniem zdobytych w trakcie swojej urzędni-

czej kariery. Usunął z kurii i rzymskich parafii duchownych sprawu-

jących swoje funkcje niegodnie, podniósł także posługę Kościoła 

wobec ubogich. Uzdrowił papieskie finanse oraz polepszył zarzą-

dzanie majątkiem, służącym utrzymaniu dworu i realizacji dzieł 

miłosierdzia. Pracował nad zwiększeniem dyscypliny rzymskiego 

duchowieństwa. Na podległych biskupom Rzymu terenach rozwijał 

administrację kościelną i świecką. 

 Według Bedy Czcigodnego, św. Grzegorz po raz pierwszy zetknął 

się z pogańskimi Anglosasami w młodości, na targu niewolników. 

Już wtedy miał pomyśleć o ewangelizacji ludów zamieszkujących 

Wyspy Brytyjskie. W pięć lat po objęciu biskupstwa Rzymu polecił 

wykupywać z niewoli młodych Anglów, by mogli oni poznać wiarę 

i odebrać edukację w ośrodkach benedyktyńskich. Misję ewangeli-

zacyjną powierzył mnichowi  z własnego klasztoru – Augustynowi. 

Pierwsza misja zakończyła się niepowodzeniem. Druga – lepiej 

przygotowana, przy wsparciu mnichów z Galii – zakończyła się 

sukcesem. Augustyn został pierwszym arcybiskupem Canterbury, 

Grzegorz Wielki zaś patronem Anglii. Papież nalegał, by z pogana-

mi postępować wyrozumiale, pozyskiwać ich raczej kaznodziej-

stwem i przykładem niż przymusem bądź potępianiem ich dotych-

czasowych zwyczajów.  

Grzegorz zmarł 12 marca 604 roku. Został ogłoszony świętym przez 

aklamację rzymskiego ludu, którego szczególną czcią cieszył się po 

śmierci. W 1298 roku został ogłoszony przez Bonifacego VIII dok-

torem Kościoła. Uznawany jest za jednego z czterech wielkich dok-

torów Kościoła. Inskrypcja na grobie w Bazylice św. Piotra określa 

go jako Consul Dei, sam w trakcie pontyfikatu nazywał się skrom-

nie sługą sług Bożych. 

Saint Gregory the Great  

Gregory was the prefect of Rome before he was 30. After five 
years in office he resigned, founded six monasteries on his 
Sicilian estate, and became a Benedictine monk in his own 
home at Rome. 

Ordained a priest, Gregory became one of the pope's seven 
deacons, and also served six years in the 
East as papal representative in Constanti-
nople. He was recalled to become abbot, 
but at the age of 50 was elected pope by 
the clergy and people of Rome. 

Gregory was direct and firm. He removed 
unworthy priests from office, forbade ta-
king money for many services, emptied 
the papal treasury to ransom prisoners of 
the Lombards and to care for persecuted 
Jews and the victims of plague and fami-
ne. He was very concerned about the 
conversion of England, sending 40 monks 
from his own monastery. He is known for 
his reform of the liturgy, and for stre-
ngthening respect for doctrine. Whether 
he was largely responsible for the revision 
of “Gregorian” chant is disputed. 

Gregory lived in a time of perpetual strife 
with invading Lombards and difficult rela-
tions with the East. When Rome itself was under attack, he 
interviewed the Lombard king. 

His book, Pastoral Care, on the duties and qualities of a bis-
hop, was read for centuries after his death. He described bis-
hops mainly as physicians whose main duties were preaching 
and the enforcement of discipline. In his own down-to-earth 
preaching, Gregory was skilled at applying the daily Gospel 
to the needs of his listeners. Called “the Great,” Gregory has 
been given a place with Augustine, Ambrose, and Jerome, as 
one of the four key doctors of the Western Church. 

An Anglican historian has written: “It is impossible to con-
ceive what would have been the confusion, the lawlessness, 
the chaotic state of the Middle Ages without the medieval 
papacy; and of the medieval papacy, the real father is Gregory 
the Great. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. W piątek, 3 września, przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze 

św. będą odprawiane o 7:30 am po angielsku i o 7:00 pm po 

polsku.  Przez cały dzień będziemy mieli możliwość adoracji 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie i spowiedzi podczas 

wieczornej Mszy św. Dla zainteresowanych wpisaniem się na 

listę adoracji przygotowana jest specjalna kartka na tyłach 

kościoła.  

2. W sobotę,4 września, nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca o 

godzinie 7:30 am. 

3. 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. 

4. Informujemy, że 3 września jest ostateczną datą zapisu dzieci 

na katechezę.  

 

1. On Friday, September 3rd, we are celebrating the first 

Friday of the month. Masses will be held at 7:30 am in 

English, and at 7:00 pm in Polish. The church will be 

open all day for prayer and adoration, with exposition of 

the Blessed Sacrament. For those interested in joining 

the adoration there is a list at the back of the church to 

sign up. 

2. Saturday,September 4th, is the First Saturday of the 

month and mass will held at 7:30 am 

3. 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 29th■ Twenty Second Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

Nothing that enters one from outside 
can defile that person; 

but the things that come out from within 
are what defile. 

 
Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, 

co mogłoby uczynić go nieczystym;  
lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni 

człowieka nieczystym. 


