
 

 

 

INTENTIONS 

SATURDAY, NOVEMBER 30 
5:30 PM † Stella & Peter Nowosielecki 
 rq. Deborah & Wallace Nowosielecki 

SUNDAY, DECEMBER 1 
9:30 AM Health and God’s blessing for   
 Matthew 
11:00 AM  Zdrowie i Boże błogosławieństwo 
 dla Kaji i Filipa z okazji urodzin 
 
MONDAY, DECEMBER 2 
7:30 AM  For Parishioners 
 
TUESDAY, DECEMBER 3 
7:00 PM Personal Intention 

WEDNESDAY, DECEMBER 4 
7:30 AM Personal Intention 
 
THURSDAY, DECEMBER 5 
7:30 AM Personal Intention 

FRIDAY, DECEMBER 6 
7:30 AM Personal Intention 
7:00 PM † Henryk & Anna Strządała 
 rq. Rodzina Frankowskich 

SATURDAY, DECEMBER 7 
7:30 AM In God’s known intention  
5:30 PM Personal Intention 
 
SUNDAY, DECEMBER 8 
9:30 AM  Heath and God’s blessing for kids and 
 grandkids: Natalia, Joanna, Mateusz, 
 Piotr, Luca, Leo 
11:00 AM  Zdrowie i Boże błogosławieństwo 
 dla Alicji i Tomasza z okazji rocznicy 
 ślubu 
 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Lekan Family 
Dymitryszyn Family 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Z Rodziny Lekan 
Z Rodziny Dymitryszyn 

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, †Karolina Stachniuk,  
Radoslav Stanko, Richard Cerbo,†Loretta Conway,            

Jan Okunowicz, †James Duffy, Rose Wilson, Joe Ślusarczyk,       
Robert Grabias , Allen Metzler 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
November 24/Listopad 24 2019 

First collection: $ 953 
Second collection: $ 526 

Our second collection this week is for: 
Christmas Flowers 

Our second collection next week is for: 
My Christmas  gift to my Church 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 
Kwiaty na Boże Narodzenie 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:  
Mój prezent dla Kościoła na Boże Narodzenie 

 
MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Nov. 30-5:30 PM 
Kathleen Meehan 
Sun. Dec.1-9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Dec.1-11:00 AM 
Marzanna Kopacz & Grzegorz Bubienko 
Sat. Dec.7-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Dec. 8–9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Dec. 8-11:00 AM 
Bożena Kotula & Karolina Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

2 Mon Advent Weekday  
Is 4:2-6 (second choice)/Mt 8:5-11 (175)   
3 Tue Advent Weekday 
Is 11:1-10/Lk 10:21-24 (176)   
4 Wed Advent 
Is 25:6-10a/Mt 15:29-37 (177)   
5 Thu Advent Weekday  
 Is 26:1-6/Mt 7:21, 24-27 (178)   
6 Fri Advent Weekday [Saint Nicholas, Bishop]  
Is 29:17-24/Mt 9:27-31 (179)   
7 Sat  
Is 30:19-21, 23-26/Mt 9:35—10:1, 5a, 6-8 (180)   
8 SUN SECOND SUNDAY OF ADVENT  
Is 11:1-10/Rom 15:4-9/Mt 3:1-12 (4)   Pss II  

 Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla człowieka” 

Około roku 270 w Licji, w miejscowości Patras, żyło zamożne chrześci-
jańskie małżeństwo, które bardzo cierpiało z powodu braku potomka. 
Oboje małżonkowie prosili w modlitwach Boga o tę łaskę i zostali 
wysłuchani. Święty Mikołaj okazał się wielkim dobroczyńcą ludzi i 
człowiekiem głębokiej wiary, gorliwie wypełniającym powinności wo-
bec Boga. 

Rodzice osierocili Mikołaja, gdy był jeszcze 
młodzieńcem. Zmarli podczas zarazy, zosta-
wiając synowi pokaźny majątek. Mikołaj 
mógł więc do końca swoich dni wieść 
dostatnie, beztroskie życie. Wrażliwy na 
ludzką biedę, chciał dzielić się bogactwem z 
osobami cierpiącymi niedostatek. Za swoją 
hojność nie oczekiwał podziękowań, nie 
pragnął rozgłosu. Przeciwnie, starał się, aby 
jego miłosierne uczynki pozostawały 
otoczone tajemnicą. Często po kryjomu 
podrzucał biednym rodzinom podarki i 
cieszył się, patrząc na radość obdarowy-
wanych ludzi. 
Mikołaj chciał jeszcze bardziej zbliżyć się 
do Boga. Doszedł do wniosku, że najlepiej 
służyć Mu będzie za klasztornym murem. 
Po pielgrzymce do Ziemi Świętej dołączył 
do zakonników w Patras. Wkrótce 
wewnętrzny głos nakazał mu wrócić między 
ludzi. Opuścił klasztor i swe rodzinne 
strony, by trafić do dużego miasta licyjskie-
go - Myry. 
Był to czas, gdy chrześcijanie w Myrze 
przeżywali żałobę po stracie biskupa. Niełat-

wo było wybrać godnego następcę. Pewnej nocy jednemu z 
obradujących dostojników kościelnych Bóg polecił we śnie obrać na 
wakujący urząd człowieka, który jako pierwszy przyjdzie rano do 
kościoła. Człowiekiem tym okazał się nieznany nikomu Mikołaj. 
Niektórzy bardzo się zdziwili, ale uszanowano wolę Bożą. Sam 
Mikołaj, gdy mu o wszystkim powiedziano, wzbraniał się przed objęci-
em wysokiej funkcji, nie czuł się na siłach przyjąć biskupich 
obowiązków. Po długich namowach wyraził jednak zgodę uznając, że 
dzieje się to z Bożego wyroku. 
Biskupią posługę pełnił Mikołaj ofiarnie i z całkowitym oddaniem. 
Niósł Słowo Boże nie tylko członkom wspólnoty chrześcijańskiej. 
Starał się krzewić Je wśród pogan. 
Tę owocną pracę przerwały na pewien czas edykty cesarza rzymskiego 
Dioklecjana wymierzone przeciw chrześcijanom. Wyznawców Jezusa 
uczyniono obywatelami drugiej kategorii i zabroniono im sprawowania 
obrzędów religijnych. Rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Po 
latach spędzonych w lochu Mikołaj wyszedł na wolność. 
Biskup Mikołaj dożył sędziwego wieku. W chwili śmierci miał ponad 
70 lat (większość ludzi umierała wtedy przed 30. rokiem życia). Nie 
wiemy dokładnie, kiedy zmarł: zgon nastąpił między 345 a 352 r. 
Tradycja dokładnie przechowała tylko dzień i miesiąc tego zdarzenia - 
szósty grudnia. Podobno w chwili śmierci Świętego ukazały się anioły i 
rozbrzmiały chóry anielskie. 
Mikołaj został uroczyście pochowany w Myrze. 
Od epoki, w której żył św. Mikołaj, dzieli nas siedemnaście stuleci. To 
wystarczająco długi czas, by wiele wydarzeń z życia Świętego uległo 
zapomnieniu. Dziś wiedza o nim jest mieszaniną faktów historycznych i 
legend. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nawet w fantastycznie 
brzmiących opowieściach o św. Mikołaju tkwi ziarno prawdy. 

Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną 
ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął 
to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru 
człowieka dla człowieka”. 

SAINT NICHOLAS, BISHOP 

 
Saint Nicholas was a Christian bishop who provided for the poor and sick 
and is the basis for the popular character of Santa Claus. 
Saint Nicholas was a Christian bishop who helped the needy. After his 
death, the legend of his gift-giving grew. Saint Nicholas transformed into 
the legendary character called Santa Claus, who brings Christmas presents 
to children around the world. 

Saint Nicholas was born circa 280 in Patara, Lycia, an area that is part of 
present-day Turkey. He lost both of his parents as a 
young man and reportedly used his inheritance to 
help the poor and sick. A devout Christian, he later 
served as bishop of Myra, a city that is now called 
Demre. 

There are many legends about Saint Nicholas of My-
ra. One story tells how he helped three poor sisters. 
Their father did not have enough money to pay their 
dowries and thought of selling them into servitude. 
Three times, Saint Nicholas secretly went to their 
house at night and put a bag of money inside. The 
man used the money so that one of his daughters 
could marry. On the third visit, the man saw Saint 
Nicholas and thanked him for his kindness. He also 
reportedly saved three men who were falsely impriso-
ned and sentenced to death. 

Death and Legacy 

Several sources state Saint Nicholas is believed to 
have died on December 6, 343. Over the years, stories 
of his miracles and work for the poor spread to other 
parts of the world. He became known as the protector 
of children and sailors and was associated with gift-
giving. He was a popular saint in Europe until the 
time of the Reformation in the 1500s, a religious movement that led to the 
creation of Protestantism, which turned away from the practice of honoring 
saints. Saint Nicholas, however, remained an important figure in Holland. 

The Dutch continued to celebrate the feast day of Saint Nicholas, December 
6. It was a common practice for children to put out their shoes the night 
before. In the morning, they would discover the gifts that Saint Nicholas had 
left there for them. Dutch immigrants brought the legend of Saint Nicholas, 
known to them as Sint Nikolaas or by his nickname, Sinterklaas, to America 
in the 1700s. 

Saint Nicholas went through many transformations in America: Sinterklaas 
became Santa Claus, and instead of giving gifts on December 6, he became 
a part of the Christmas holiday. In the 1820 poem "An Account of a Visit 
from Saint Nicholas" by Clement Clarke Moore, he is described as a jolly, 
heavy man who comes down the chimney to leave presents for deserving 
children and drives a sleigh pulled by flying reindeer. The cartoonist Tho-
mas Nast added to the Saint Nicholas legend with an 1881 drawing of Santa 
as wearing a red suit with white fur trim. Once a kind, charitable bishop, 
Saint Nicholas had become the Santa Claus we know today 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. Pragniemy pogratulować rodzicom i rodzicom chrzestnym 

Olivera Szewczyk, który przyjął sakrament chrztu świętego. 

Niech Pan Bóg Mu błogosławi na drogach Jego życia. 

2. W tym tygodniu do wieczności odszedł nasz długoletni 

parafianin, James Duffy. Prosimy o James pamiętać w 

modlitwach. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a 

światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

3. W piątek, 6 grudnia przypada pierwszy piątek miesiąca.  

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

po polsku. Nasz kościół będzie otwarty cały dzień.  

Dla zainteresowanych wpisaniem się na listę adoracji 

przygotowana jest specjalna kartka na tyłach kościoła. 

W sobotę,7 grudnia nabożeństwo pierwszej soboty miesiaca o 

godzienie 7:30 am. 

4. 2019 Sharing God’s Blessings Annual Appeal. Do tej pory na 

akcje odpowiedziało 60 rodzin. Dziękujemy tym parafianom, 

którzy już okazali swoje wsparcie i hojność.  Do dzisiaj 

zobowiązanie wynosi 5604$ a suma , którą musimy zapłacić 

wynosi 5952$. Brakująca suma to 348$. Zwracamy się z 

prośba włączenie się do akcji. Każda ofiara ma duże znaczenie 

abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązanie. 

5. W sobotę,7 grudnia na Mszy Św. o 7:30 am rozpoczynamy 

przygotowania do aktu zawierzenia się Jezusowi przez Maryję 

według Św. Ludwika de Montfort. Całość, aż do aktu 

zawierzenia to 33 dni przygotowywania się w modlitwie i 

wyrzeczeniach. Zapraszamy  wszystkich do skorzystania ze 

strony: www.duchprawdy.com i wydrukowania sobie całego 

czasu rekolekcji. 

6. W niedzielę, 8 grudnia rozpoczynamy rekolekcje parafialne. 

Nauki wygłosi o. Maciej Sarbinowski. 

Szczegółowy plan rekolekcji znajduje się na plakacie z tylu 

kościoła. Już dzisiaj zachęcamy do uczestnictwa. 

1. Congratulations to the parents of  

Oliver Szewczyk who was baptized in our church. 

May God bless you always. 

2. This week our long time parishioner, James Duffy left 

for eternity. We ask you to remember James in your 

prayers. Eternal rest, grant unto him o Lord and let 

perpetual light shine upon him. May he rest in peace.  

3. On Friday, December 6, we are celebrating the first 

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

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

open all day. For those interested in joining the 

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

sign up. 

Saturday, December 7, is the First Saturday of the 

month and mass will held at 7:30 am. 

4.  2019 Sharing God’s Blessings Annual Appeal. So 

far, 60 families have responded to the appeal. Thank 

you to those parishioners who have already shown 

your support and generosity.  

As of today, the commitment is $5604  and our goal is 

$5952. We are only $ 348 away from our goal. We 

would like to ask our parishioners  to consider helping 

us. Your gift will truly make a difference. 

5. On Saturday, December 7,at 7:30 am, we begin Total 

Consecration to Jesus through Mary by St. Louis de 

Montfort. For more information on how to make the 

Total Consecration, please visit the website: 

www.thecatholiccompany.com 

6. On Sunday, December 8th, we begin a parish retreat. 

Father Maciej Sarbinowski will deliver the lectures. 

A detailed plan of the retreat can be found on the 

poster in the back of the church.  

 

 

 
  

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 
Dr. Bogdan Lekan, M.D. 

Music Director 
Ms. Paulina Raczkowski 
Parish Finance Council 
Mrs.Marzanna Kopacz 

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 

■ December 1
st 

2019 ■   First Sunday of Advent 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

 
You also must be prepared, 

for at an hour you do not expect, the 
Son of Man will come. 

 
    Mt 24:37-44 

 
Bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 

nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie. 


