
 

 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, DECEMBER 25- CHRISTMAS DAY 

9:30 AM † Włodzimierz Łaś 

 rq. Żak Family 

11:00 AM † Wacława & Wincenty Czajkowski 

  

SUNDAY, DECEMBER 26-THE HOLY FAMILY  

9:30 AM † Ryszard Kantyka 

11:00 AM    Wszelkich łask od Dzieciątka Jezus dla  Katarzyny 

 Woźniel i Anny Marii Lekan 

 

MONDAY, DECEMBER 27 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, DECEMBER 28 

7:00 PM O Błogosławieństwo Boże i Dary  

 Ducha Św. dla Aleksandra z okazji urodzin 

 

WEDNESDAY, DECEMBER 29 

7:30 AM † Zofia & Bronislaw Ignaciuk 

  

THURSDAY, DECEMBER 30 

7:30 AM Health and God’s blessings for Scott Noonan 

 on his birthday 

 

FRIDAY, DECEMBER 31 

6:30 PM Nabożeństwo na zakończenie roku 

7:00 PM Dziękczynno- błagalna w podziękowaniu za 

 łaski i prośbą o dalsza opiekę dla  

 Barbary i Christophera 

 

SATURDAY, JANUARY 1 -NEW YEAR’S DAY 

9:30 AM Thanksgiving mass from Sobolewski family  

11:00 AM Z okazji urodzin Leonarda Jabłoński dziękując  

 za dar życia i prosząc o zdrowie   

 i błogosławieństwo Boże 

  

SUNDAY, JANUARY 2 

9:30 AM  God’s Blessings for Irena Kropiwenicki  

 rq. La Rose Family 

11:00 AM Dziękczynno-błagalna za rodzinę Druciak 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Bogdan Lekan & Family 
Wieslaw Wozniel and Family 

*****  
Wieczyste Lampki 

 
Wieczyste lampki w tym tygodniu  

zostały ofiarowane za spokój dusz:  
Bogdan Lekan oraz z rodziny Lekan 

Wiesław Woźniel oraz z rodziny Woźniel 

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: 

† Fr. Włodzimierz Łaś SDS, 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, 

†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, † Helena Banasik 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
December 19/Grudzień 19, 2021 

First collection: $ 988 

Second collection: $ 901 

Our second collection this week is for: 

Archdiocesan Assessment 

 Our second collection next week is for  

Heating Cost 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

      Podatek Archidiecezjalny  

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Koszt ogrzewania 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Jan.1-9:30 AM           
Suzanne Fiorillo                    
Sat. Jan.1-11:00 AM 
Grażyna Ożarowska 
Sun. Jan. 2- 9-30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jan. 2-11:00 AM 
Marzanna Kopacz 
Sat. Jan.8-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. 9-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jan 9-11:00 AM 
Grzegorz Bubienko 

 

 

 

Liturgical Calendar 

25 Sat THE NATIVITY OF THE LORD  
Night: Is 9:1-6/Ti 2:11-14/Lk 2:1-14 (14) 
Day: Is 52:7-10/Heb 1:1-6/Jn 1:1-18 or 1:1-5, 9-14 (16) Pss Prop 
26 SUN THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH  
Sir 3:2-6, 12-14/Col 3:12-21 or 3:12-17/Lk 2:41-52  
27 Mon Saint John, Apostle and Evangelist 
1 Jn 1:1-4/Jn 20:1a, 2-8 (697) Pss Prop 
28 Tue The Holy Innocents, Martyrs  
1 Jn 1:5—2:2/Mt 2:13-18 (698) Pss Prop 
29 Wed  
1 Jn 2:3-11/Lk 2:22-35 (202) Pss Prop 
30Thu  
1 Jn 2:12-17/Lk 2:36-40 (203) Pss Prop 
31 Fri  
1 Jn 2:18-21/Jn 1:1-18 (204) Pss Pr 

Z Bożym Narodzeniem kojarzy nam się "radość". Czy wiemy, czym 

jest radość? Czy doświadczyliśmy jej w ostatnim czasie? 

Według papieża Franciszka: "Być pełnym radości to doświadczenie 

najwyższej pociechy, kiedy Pan daje nam do zrozumienia, że jest to 

coś innego niż bycie radosnym, pozytywnym, jasnym. Nie, to coś 

innego; to radość przepełniająca, która napraw-

dę nas uderza. Otrzymanie radości Ducha jest 

łaską. 

Kiedy byłem chłopcem w szkole podstawowej, 

siostry dały nam bardzo proste - ale głębokie - 

narzędzie do nauki, czym jest radość. Powie-

działy nam, że kiedy pisze się "j-o-y", "j" ozna-

cza Jezusa, który powinien być zawsze na 

pierwszym miejscu w naszym życiu. Litera "o" 

oznacza innych, którzy są na drugim miejscu. A 

"y" oznacza nas samych. Postaw Jezusa na 

pierwszym miejscu, innych na drugim, a siebie 

na ostatnim, a poznasz radość. 

Czy nie jest to zadziwiające, jak te proste meto-

dy nauczania trafiają w samo sedno sprawy? Na 

temat pojęcia radości i szczęścia napisano wiele 

tomów filozofii, teologii i duchowości. Wiem, 

że niuanse w nich zawarte są ważne dla pełni lub dokładności nasze-

go zrozumienia, ale to, czego nauczały siostry, jest nie mniej głębo-

kie. Jeśli postawimy Jezusa na pierwszym miejscu w naszym życiu, 

jeśli będziemy myśleć o innych, zanim pomyślimy o sobie, będzie-

my zaskoczeni radością! 

Jezus Chrystus jest największym prezentem bożonarodzeniowym, 

źródłem wszelkiej prawdziwej radości. On jest darem Boga Ojca, 

który stał się jednym z nas we wszystkim oprócz grzechu, dzięki 

mocy Ducha Świętego. Ten niesamowity dar został dany najpierw 

Maryi, a potem nam wszystkim, aby nas zbawić od niszczącej mocy 

grzechu i śmierci. To jest radość, spełnienie wszystkich ludzkich 

pragnień. To jest to, co świętujemy w czasie Bożego Narodzenia - na 

ziemi, tak jak w niebie. To jest ten czas w roku, kiedy najżywiej 

przypominamy sobie tajemnicę Wcielenia i radość z narodzin Chry-

stusa. 

Wszystkie inne prezenty świąteczne bledną w porównaniu z tym 

jednym: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednoro-

dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 

aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" ( 

W dniu Bożego Narodzenia i przez cały ten radosny okres, jesteśmy 

zaproszeni do przyłączenia się do Maryi, wszystkich aniołów i świę-

tych, w pełnym radości święcie szczęścia i pokoju. Radość w niebie 

w Boże Narodzenie nie może być dokładnie opisana w ziemskich 

słowach lub obrazach, ale wierzymy z całego serca, że ci, którzy 

odeszli przed nami do naszego niebiańskiego domu, cieszą się w tym 

dniu. Mamy nadzieję i modlimy się, aby ta radość rozlała się i przy-

niosła pokój na ziemi - dziś i zawsze. 

 

Jezus jest naszym J-o-y. Kiedy stawiamy Go na pierwszym miej-

scu, innych na drugim, a siebie na trzecim, wszystko nabiera 

właściwej perspektywy. 

My Dear Sisters and Brothers in Christ 

We associate “joy” with Christmas. Do we know what joy is? Have 
we experienced it lately? 

According to Pope Francis: "To be full of joy is the experience of the 
highest consolation, when the Lord makes us understand that this is 
something different from being cheerful, positive, bright. No, it is 
another thing; it is an overflowing joy that really hits us. Receiving 
the joy of the Spirit is a grace. 
When I was a boy in elementary school, the sisters 
gave us a very simple—but profound—tool for 
learning what joy is. They told us that when you 
spell j-o-y, the “j” stands for Jesus who should 
always come first in our lives. The “o” stands for 
others who come second. And the “y’ stands for 
yourself. Place Jesus first, others second, and yo-
urself last of all, and you will know joy. 
Isn’t it amazing how these simple teaching devi-
ces cut right to the heart of the matter? Volumes 
of philosophy, theology and spirituality have been 
written on the concepts of joy and happiness. The 
nuances they contain are important, I know, for 
the fullness or accuracy of our understanding, but 
what the sisters taught is no less profound. If we 
place Jesus first in our lives, if we think of others 
before we think of ourselves, we will be surprised 
by joy! 
Jesus Christ is the greatest Christmas gift, the 
source of all real joy. He is the gift of God the Father, who became 
one of us in all things but sin by the power of Holy Spirit. This ama-
zing gift was first given to Mary, and then to all of us, to save us from 
the destructive power of sin and death. This is the joy, the fulfillment, 
of all human desiring. This is what we celebrate at Christmas time—
on earth as in heaven. This is the time of year when we call to mind 
most vividly the mystery of the Incarnation and the joy of Christ’s 
birth. 
All other Christmas gifts pale in comparison to this one: “For God so 
loved the world that he gave his only Son, so that everyone who be-
lieves in him might not perish but might have eternal life. For God did 
not send his Son into the world to condemn the world, but that the 
world might be saved through him”  
On Christmas Day, and throughout this joyous season, we are invited 
to join with Mary, and all the angels and saints, in a joy-filled festival 
of happiness and peace. The joy in heaven on Christmas Day cannot 
be accurately described in earthly words or images, but we believe 
with all our hearts that those who have gone before us to our heavenly 
home rejoice on this day. And we hope and pray that this joy will spill 
over and bring peace on earth—today and always. 

Jesus is our j-o-y. When we place him first, others second and 
ourselves third, everything falls into proper perspective. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. Serdeczne dziękujemy Pani Marii Swołek, 

Elżbiecie Kowal oraz Państwu Janinie  

i Jerzemu Pankiewicz za prace i czas 

poświęcony na przygotowanie pierogów. 

Dziękujemy tym osobą, które je zakupiły. 

Dochód ze sprzedaży wyniósł 1607$  

i zostanie wykorzystany na utrzymanie 

parafii. Jest to dla nas znaczna pomoc 

finansowa za którą jesteśmy bardzo 

wdzięczni. 

2. Informujemy, że od 1 stycznia 2022 ulegną 

zmianie dni otwarcia kancelarii parafialnej. 

Nowe dni otwarcia to poniedziałki, 

czwartki i piątki, godziny nie ulegną 

zmianie. 

1. We would like to thank Mrs. Maria 

Swolek, Elzbieta Kowal and Janina 

and Jerzy Pankiewicz for their work 

and time spent on preparing pierogi. 

Thank you to those who bought them 

last Sunday.  

The proceeds from  the sale of pirogies 

was $1607, and those procsseds will 

be used to support the parish.  

2. Please note that the office days will 

change as of January 1, 2022. The 

rectory office will be open on Monday, 

Thursday and Friday from 9:00-2:00. 

     KOLĘDA – HOUSE BLESSING 

 

   If you would like to have your home blessed, please fill out this form and place 

   it in the collection basket or return it to the rectory. 

 

   I would like Fr. Andrzej to bless my home. 

   Name: 

   Address and Telephone: 

   Date & Time preferred: 

   (you will be notified if a different date and time need to be arranged) 

 

 

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. Andrzej Wasko SDS at (201) 440-3224. 

Temporary administrator 
Andrzej Waśko 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 
 

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 

■ December 25
th

■  The Nativity of the Lord 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

He was in the beginning with God.  
All things came to be through him, 

and without him nothing came to be. 
 

    Jn 1:1-5 
 

Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 

co się stało. 


