
 

 

 
INTENTIONS 

SATURDAY, FEBRUARY 15 
5:30 PM  Health and God’s blessing 
  for Irena & Eric Kropiewnicki 
  rq. Helena Paszul 
 
SUNDAY, FEBRUARY 16 
9:30 AM  Miracle of healing for Robert 
11:00 AM    Zdrowie i Boże błogosławieństwo 
  dla Kacpra z okazji urodzin 
 
MONDAY, FEBRUARY 17 
7:30 AM    For Parishioners 
 
TUESDAY, FEBRUARY 18 
7:00 PM   Zdrowie i Boże błogosławieństwo 
  oraz opiekę Matki Bożej dla Anny 
  Frankowskiej w dniu urodzin 
  rq. córka Urszula 
 
WEDNESDAY, FEBRUARY 19 
7:30 AM  Miracle of healing for Robert 
  
THURSDAY, FEBRUARY 20 
7:30 AM  Miracle of healing for Robert 
 
FRIDAY, FEBRUARY 21 
7:00 PM  † Józef Zabielski 

SATURDAY, FEBRUARY 22 
7:30 AM  Miracle of healing for Robert 
5:30 PM  † Stephen T. Zagleski 
  rq. daughter Donna 
  
SUNDAY, FEBRUARY 23 
9:30 AM   † Viktor Ziemelis  
  w 20 rocznicę śmierci 
  rq. Anna 
11:00 AM  † Mieczysław Florczyński  

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Wolczek  Family 
Cejko  Family 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Rodzina Wołczek 
Rodzina Cejko 

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, 

Robert Bryniak 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
February 9/Luty 9, 2020 

First collection: $ 1068 
Second collection:$ 1010 

Our second collection this week is for: 
Property Insurance 

Our second collection next week is for: 
Heating Costs 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 
Ubezpieczenie Nieruchomości 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:  
Ogrzewanie Kościoła  

 
MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Feb.15-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb. 16-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb 16-11 AM 
Bożena Kotula & Karolina Kotula 
Sat. Feb.22-5:30 PM 
Kathleen Meehan 
Sun. Feb.23-9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Feb. 23-11:00 AM 
Marznna Kopacz & Grzegorz Bubienko 

 

 

 

Liturgical Calendar 

17 Mon Weekday  
Jas 1:1-11/Mk 8:11-13 (335) 
18 Tue Weekday  
Jas 1:12-18/Mk 8:14-21 (336) 
19 Wed Weekday  
Jas 1:19-27/Mk 8:22-26 (337) 
20 Thu Weekday  
Jas 2:1-9/Mk 8:27-33 (338) 
21 Fri Weekday  
Jas 2:14-24, 26/Mk 8:34—9:1 (339) 
22 Sat The Chair of Saint Peter the Apostle  
1 Pt 5:1-4/Mt 16:13-19 (535) Pss Prop 
23 SUN SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Lv 19:1-2, 17-18/1 Cor 3:16-23/Mt 5:38-48 (79) Pss III 

Widzenie anioła 
Pewnego dnia, wiosną 1916 roku troje pastuszków doglądało, jak co dzień, stadka 
owiec swoich rodziców. Rodzeństwo, ośmioletniego Franciszka Marto i jego 
sześcioletnią siostrę Hiacyntę i ich dziewięcioletnią kuzynkę Łucję dos Santos 
zaskoczył deszcz. Dzieci schowały się w pobliskiej grocie. To wówczas miały 
doznać pierwszego objawienia. Ukazał im się anioł i polecił modlić się słowami 
modlitwy, którą im przekazał. Podobnych objawień dzieci miały doświadczyć 
jeszcze dwa razy, w środku lata i na przełomie września i października. Anioł miał 
im zapowiedzieć przyszłe objawienia maryjne. Dzieci zachowały doświadczenie 
w sekrecie. Świat dowiedział się o nich dzięki wspomnieniom, które Łucja spisała 

wiele lat później. 
 
Pierwsze objawienie 
Kolejnego mistycznego doświadczenia dzieci doznały 
rok później. Był 13 maja 1917, dzieci jak zwykle dog-
lądały trzódki i bawiły się na łące. Nagle zobaczyły 
błyskawicę. W obawie przed burzą zaczęły zaganiać 
owce w kierunku domu. Kiedy przechodziły obok 
wielkiego dębu, nieopodal rozbłysnął kolejny piorun. 
To wtedy, dokładnie nad drzewem, miała objawić się 
im "Pani w białej sukni, promieniująca jak słońce". 
Później Łucja opisywała różnicę między odczuwaniem 
obecności anioła i Maryi: "Ta sama radość wewnętrzna, 
ten sam spokój i to samo poczucie szczęścia. Ale zami-
ast tego osłabienia fizycznego pewna wzmożona ruch-
liwość". 
Postać przedstawiła się jako Matka Boska, 
zapowiedziała dzieciom kolejne objawienia i poleciła 
modlitwę w intencji zakończenia I wojny światowej. 
 
Trzy tajemnice 
Dzieci opowiedziały najbliższym o niezwykłym zdar-
zeniu. Rodzice nie uwierzyli początkowo w to, co 
usłyszeli. Zwłaszcza rodzice Łucji, którzy znali jej 
wybujałą wyobraźnię, byli sceptyczni. Mimo to, wieść 
o cudownych objawieniach rozeszła się wśród 
okolicznej ludności. Dokładnie miesiąc po pierwszej 
rozmowie z dziećmi, Maryja miała ukazać się im 
ponownie. Poleciła im pojawiać się na miejscu 
trzynastego dnia każdego miesiąca, odmawiać codzien-
nie różaniec i nauczyć się czytać. Dzieciom to-
warzyszyła już wtedy okoliczna ludność, jednak postać 
Matki Boskiej miało widzieć i słyszeć jedynie troje 
pastuszków. 
W kolejnym miesiącu Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi 
towarzyszył już spory tłum. To właśnie wtedy Matka 
Boska miała przekazać im słynne trzy tajemnice. Dzieci 
miały doznać najpierw przerażającej wizji piekła, 

umęczonych dusz, pól ognia i "demonów o strasznych i obrzydliwych kształtach 
wstrętnych nieznanych zwierząt, które były przejrzyste i czarne 
Druga tajemnica dotyczyła zapowiedzi kolejnej, jeszcze gorszej wojny, która 
wybuchnie za pontyfikatu Piusa XI i rozszerzenia przez Rosję "jej błędnych nauk" 
po świecie. Przekazane dzieciom przesłanie zapowiadało rewolucję paździer-
nikową z trzymiesięcznym wyprzedzeniem i wybuch II wojny światowej (choć 
Pius XI zmarł jeszcze przed jej rozpoczęciem) z ponad dwudziestoletnim 
wyprzedzeniem. Wojnę miała zwiastować "noc oświetloną przez nieznane 
światło". W 1938 roku wielu ludzi w krajach Ameryki Północnej i Europy miało 
zaobserwować zorzę polarną. Sceptycy tłumaczą niezwykłą trafność przepowiedni 
tym, że dwie pierwsze tajemnice zostały spisane i upublicznione przez Łucję 
dopiero w 1941 roku, a więc już po wydarzeniach, które zapowiadała druga tajem-
nica. 
Trzecia wizja przeraziła dzieci najbardziej. Ukazywała ona anioła, który dzierżył 
płonący miecz i wskazując Ziemię trzykrotnie zawołał "Pokuta!". Później dzieci 
zobaczyły "biskupa odzianego w Biel", czuły, że to Ojciec Święty. Szedł na czele 
pochodu duchownych wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował 
się krzyż z nieociosanych desek. "Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł 
przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, 
udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, 
których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u 
stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy 
ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli 
jeden po drugim inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób 
świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji". 
Tę tajemnicę Łucja spisała dopiero na przełomie 1943 i 1944 roku, na wyraźne 
polecenie Galamba de Olivera, biskupa diecezji Leiria, na terenie której leży 
Fatima. Łucja zaznaczyła, że treść tajemnicy należy przekazać Ojcu Świętemu, 
który miał zadecydować o jej wyjawieniu bądź utrzymaniu w sekrecie. Później 
Łucja utrzymywała, że wolą Matki Boskiej jest ujawnienie tajemnicy w 1960 
roku. Przedstawiona została jednak światu dopiero czterdzieści lat później. 

SAINT’S IN OUR CHURCH- OUR LADY OF FÁTIMA 

The Story of Our Lady of Fatima 

Between May 13 and October 13, 1917, three 
Portuguese children–Francisco and Jacinta Marto 
and their cousin Lucia dos Santos–received appa-
ritions of Our Lady at Cova da Iria near Fatima, a 
city 110 miles north of Lisbon. 
Mary asked the children to pray 
the rosary for world peace, for the 
end of World War I, for sinners, 
and for the conversion of Russia. 
Mary gave the children three  
secrets. Following the deaths of 
Francisco and Jacinta in 1919 and 
1920 respectively, Lucia revealed 
the first secret in 1927. It concer-
ned devotion to the Immaculate 
Heart of Mary. The second secret 
was a vision of hell. When Lucia 
grew up she became a Carmelite 
nun and died in 2005 at the age of 
97. 
 
Pope John Paul II directed the 
Holy See’s Secretary of State to 
reveal the third secret in 2000; it 
spoke of a “bishop in white” who 
was shot by a group of soldiers 
who fired bullets and arrows into him. Many peo-
ple linked this vision to the assassination attempt 
against Pope John Paul II in St. Peter’s Square on 
May 13, 1981. 
The feast of Our Lady of Fatima was approved by 
the local bishop in 1930; it was added to the 
Church’s worldwide calendar in 2002. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. Archidiecezja bardzo poważnie podchodzi do 

wszelkich zarzutów nadużyć seksualnych ze 

strony duchownych, zakonników i świeckich 

pracowników Archidiecezji.  Zachęcamy 

każdego, kto posiada wiedzę na temat aktu 

niewłaściwego zachowania seksualnego, do 

natychmiastowego poinformowania nas o tym, 

abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania w 

celu ochrony innych i zapewnienia wsparcia 

ofiarom wykorzystywania seksualnego. 

Osoby, które chcą zgłosić zarzut niewłaściwego 

zachowania seksualnego, mogą to zrobić 

dzwoniąc do Archidiecezjalnego Biura Ochrony 

Dzieci i Młodzieży pod numer (201) 407-3256 

1. The Archdiocese takes very 

seriously any and all allegations of 

sexual misconduct by members of 

the clergy, Religious and lay staff 

of the Archdiocese.  We encourage 

anyone with knowledge of an act of 

sexual misconduct to inform us 

immediately so that we may take 

appropriate action to protect others 

and provide support to victims of 

sexual abuse. 

Individuals who wish to report an 

allegation of sexual misconduct 

may do so by calling the 

Archdiocesan Office of Child and 

Youth Protection at (201) 407-3256 

Almighty GOD; we make our earnest prayer that Thou wilt keep the United States in Thy holy protection, that 

thou wilt incline the hearts of citizens to cultivate a spirit of subordination and obedience to government; and 

entertain a brotherly affection and love for one another and for their fellow citizens of the United States of 

America at large. And finally that Thou wilt most graciously be pleased to dispose us all to do justice, to love 

mercy and to demean ourselves with that charity, humility and pacific temper of mind which were the charac-

teristics of The Divine Author of our blessed religion, and without whose example in these things we can never 

hope to be a happy nation. Grant our supplication, we beseech thee, through Jesus Christ Our Lord.  

 

 

  

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 

■ February 16th2020■ Sixth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

 
Whoever is angry with brother 

will be liable to judgment. 
 

   Mt 33-34A-37 

 
Każdy, kto się gniewa na swego brata, 

podlega sądowi. 
 
 


