
 

 

 
INTENTIONS 

SATURDAY, FEBRUARY 1 
5:30 PM  † Walter Rada 
  rq. Swolek Family 
 
SUNDAY, FEBRUARY 2 
9:30 AM  God's blessing for Koniecko Family  
  at a time of great sorrow 

11:00 AM    † Waleria Slipec 
  rq. Rodzina Mojek 
 
MONDAY, FEBRUARY 3 
7:30 AM    For Parishioners 
 
TUESDAY, FEBRUARY 4 
7:00 PM   Zdrowie i Boże błogosławieństwo 
  dla Andrzeja i Macieja Radkowski z 
  okazji urodzin 
 
WEDNESDAY, FEBRUARY 5 
7:30 AM  Successful surgery for Marta 
  
THURSDAY, FEBRUARY 6 
7:30 AM  Health and God’s blessing for  
  Krzysztof Misiukiewicz and his  
  family 
 
FRIDAY, FEBRUARY 7 
7:30 AM   Personal Intention 
7:00 PM  Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
  Ireny Tomaszkiewicz 

SATURDAY, FEBRUARY 8 
7:30 AM  Personal Intention 
5:30 PM  † Józef Borkowski 
 
SUNDAY, FEBRUARY 9 
9:30 AM   † Stella Lubie 
  rq. Adele Syby and Family 
11:00 AM  † Stanisław Chmielewski 
  rq. żona i dzieci   

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Pieczuro Family 
Stachnik Family 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Rodzina Pieczuro  
Rodzina Stachnik 

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  
January 26/Styczeń 26/2020 

First collection: $ 923 
Second collection:$ 745 

Our second collection this week is for: 
Property Insurance 

Our second collection next week is for: 
Archdiocesan Assessment 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 
Ubezpieczenie Posiadłości 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:  
Podatek Archidiecezjalny 
MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Feb.01-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb. 02-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb 02-11 AM 
Marzanna Kopacz & Grzegorz Bubienko 
Sat. Feb. 08-5:30 PM 
Kathleen Meehan 
Sun. Feb.09-9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Feb. 09-11:00 AM 
Iwona Kita & Tomasz Wojtak 

 

 

 

Liturgical Calendar 

3 Mon Weekday  
2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13/Mk 5:1-20 (323) Pss IV 
4 Tue Weekday  
2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30—19:3/Mk 5:21-43 (324) 
5 Wed Saint Agatha, Virgin and Martyr 
2 Sm 24:2, 9-17/Mk 6:1-6 (325) 
6 Thu  
1 Kgs 2:1-4, 10-12/Mk 6:7-13 (326) 
7 Fri Weekday  
Sir 47:2-11/Mk 6:14-29 (327) 
8 Sat Weekday 
1 Kgs 3:4-13/Mk 6:30-34 (328) 
9 SUN FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Is 58:7-10/1 Cor 2:1-5/Mt 5:13-16 (73) Pss I 

Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem       
jesienią 1550 roku. Był synem Jana Kostki, kasztelana zakroczymskiego,     
i Małgorzaty z Kryskich. Ochrzczono go w kościele farnym w Przesnyszu. 
Obydwie rodziny Kostków i Kryskich były w XVI wieku dobrze znane w 
Polsce. Jan Kostka był średnio zamożnym szlachcicem. Stanisław miał 
trzech braci i dwie siostry. Do czternastego roku życia przebywał w domu 
rodzinnym w Rostkowie. Jego rodzice wychowywali swoje dzieci w      
atmosferze religijnej, w poszanowaniu zasad chrześcijańskich, zaprawiali je 

do modlitwy i uczciwości. Stanisław był dzieckiem bardzo 
pobożnym, skłonnym do wzruszeń, wcześnie rozpoczął 
pogłębione życie religijne, w którym szczególną rolę   
odgrywała cześć dla Matki Bożej. Jeżeli ktoś wyrażał się w 
jego obecności nieprzyzwoicie, wówczas chłopiec bladł, 
robiło mu się słabo, a nawet mdlał. Pierwsze nauki pobierał 
mały Stanisław w domu od rodziców, a może też od 
miejscowego kapelana ich prywatnej kaplicy. Potem    
kształcił się i wychowywał pod opieką Jana Bilińskiego – 
przez co najmniej rok. Na dalsze studia rodzice wysłali 
Stanisława i jego brata, Pawła, do Wiednia, w którym         
z najdowało się gimnazjum prowadzone przez jezuitów. 
Przybyli do Wiednia z Janem Bilińskim 26 lipca 1564 roku 
i zamieszkali na stancji u Kimberkera. Stanisław był w 
nauce pilny, pracowity, dokładny. Uczył się greki, nie-
mieckiego i włoskiego. Równolegle z nauką ćwiczył się w 
pobożności, umartwieniach i kontemplacji w myśl regula-
minu gimnazjum: „Taką pobożnością, taką skromnością i 
takim poznaniem przedmiotów niech się uczniowie starają 
ozdobić swój umysł, aby się mogli podobać Bogu i 
ludziom pobożnym, a przyszłości ojczyźnie i sobie samym 
przynieść korzyść”. Jezuici przywiązywali dużą wagę do 
codziennego uczestniczenia we Mszy św. Raz w miesiącu 
wszyscy   uczniowie powinni przystępować do 
sakramentów świętych. Co tydzień wysłuchiwali specjalnie 
dla nich przeznaczonego kazania. Obowiązywała ich 
wspólna modlitwa – rano i wieczorem oraz przed i po 
lekcjach. Zwracano też uwagę nie tylko na pobożność, 
posłuszeństwo i czystość obyczajów, ale też na sumienność 
i pilność w nauce, właściwe zachowanie i ogładę 
zewnętrzną. Prawdopodobnie już wtedy Stanisław       

uświadomił sobie, że pragnie wstąpić do Towarzystwa Jezusowego 
(Zakonu Jezuitów). Nie dbał o zabawy,     towarzystwo, hałaśliwe         
spotkania studenckie przy winie. Kolegom Stanisława jego pobożność 
wydawała się przesadna. Musiał znosić kpiny, a nawet bicie zarówno od 
swojego brata, Pawła, jak i od kolegów. W pierwszej połowie grudnia 1565 
roku Stanisław zapadł na poważną chorobę. Przyczyną były wyczerpujący 
tryb życia – nocne czuwania, posty i umartwienia, które osłabiły organizm 
chłopca. Po kilku dniach wysokiej gorączki przypuszczał, że jest bliski 
śmierci. Prosił o sprowadzenie księdza. Nikt jednak nie brał jego prośby na 
serio. Chory zaczął się modlić żarliwie do świętej Barbary, patronki dobrej 
śmierci. Doznał wówczas widzenia, w którym Święta przyniosła mu 
Komunię do jego pokoju. Również podczas choroby, kiedy prosił Matkę 
Bożą o pomoc, ujrzał Maryję z Dzieciątkiem, które złożyła mu na 
wyciągnięte ręce. W tym widzeniu otrzymał od Niej polecenie, aby wstąpił 
do Zakonu Jezuitów. Zamysł taki powziął Stanisław już wcześniej, jednak 
teraz umocnił się ostatecznie w swoim postanowieniu. Zaczął szybko 
wracać do zdrowia. Przekonany, że to Matka Najświętsza cudem go      
uzdrowiła, stał się od tej pory jeszcze gorętszym niż dotąd Jej wielbicielem 
i sługą. Stanisław napisał do ojca, prosząc o zezwolenie na wstąpienie do 
Towarzystwa Jezusowego. Spotkał się jednak ze zdecydowaną, gniewną 
odmową. Wówczas sam zwrócił się z prośbą o przyjęcie go do klasztoru do 
prowincjała o. Wawrzyńca Magiussa, który nie mając zgody rodziców, 
również zdecydowanie odmówił jego przyjęcia. Zakon nie chciał narażać 
się na zarzut, że zwabia młodych ludzi do swego zgromadzenia wbrew woli 
ich rodziców. W tej sytuacji Stanisław 10 sierpnia 1567 roku opuścił   
potajemnie Wiedeń i udał się do Rzymu do samego generała zakonu o. 
Franciszka Borgiasza. W Augsburgu zatrzymał się u prowincjała Górnych 
Niemiec, o. Piotra Kanizjusza, który widząc gorliwość Stanisława,     
wystawił mu bardzo pochlebną opinię w liście do generała  zakonu i poparł 
go w staraniach przyjęcie do zgromadzenia. Napisał między innymi: 
„Spodziewamy się po nim wielkich rzeczy”. Kiedy dotarł do Rzymu, 
spełniło się jego pragnienie: został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego w 
dniu 28 października 1567 roku. Stanisław Kostka spędził w rzymskim 
nowicjacie niespełna 10 miesięcy. Wróciły dolegliwości   zdrowotne. 
Zmarł z wyczerpania w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku. 

SAINT’S IN OUR CHURCH- SAINT STANISLAUS KOSTKA 

St. Stanislaus Kostka (1550-68) Jesuit novice,died at the age of 
seventeen as a Jesuit novice and is the patron saint of novices. 

Born at the castle of Rostkovo (Poland), the son of a senator,    
Stanislaus was educated first by a private tutor and then, with his 
older brother Paul, at the Jesuit college in Vienna. His piety       
irritated his brother, who bullied and beat 
him. Stanislaus warned him, “This will end in 
my running away and not coming back. Then 
you will have to explain to our father and 
mother.” 
The family tutor who accompanied them did 
not help matters, and the Lutheran household 
with whom they lodged would not permit the 
Blessed Sacrament to be brought to him when 
he was ill. 
Stanislaus remembered having read that those 
who invoked Saint Barbara never died       
without the Sacraments, and he prayed that 
she would help him in his danger. St Barbara, 
accompanied by two angels, entered his room 
with the Blessed Sacrament. 
A walk to Rome. 
On his recovery Stanislaus decided to become 
a Jesuit, but the Austrian provincial did not 
receive him, because of previous disturbances 
from outraged fathers. Stanislaus set out on a 
500-mile walk to Rome to put his case before 
the Jesuit General. 
He first went to Dillingen where he met the 
provincial for Germany, St Peter Canisius, 
with whom he stayed for a month. Canisius 
employed the aspirant in a boarding school 
and tested him by    assigning him menial tasks. He then encoura-
ged him to continue his journey to Rome, where some days after 
his arrival in October 1567 the Jesuit General Francis Borgia ad-
mitted him to the   novitiate on his seventeenth birthday.  
Stanislaus did not complete his training. Nine months into his novi-
tiate he again became very sick. Early in the morning on the feast 
of the Assumption, 1568, he told a priest that he saw Mary surro-
unded by many angels. And shortly afterward he died. His older 
brother Paul was sent by his father to demand that his son return 
home. However, by the time he arrived in Rome, he was overwhel-
med by the stories of his brother’s sanctity. Later when he was six-
ty, Paul himself became a Jesuit  and attended Stanislaus’s beatifi-
cation ceremony in 1605. Stanislaus was canonised in 1726. He is 
regarded as the   patron saint of novices. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. Zapraszamy na loterie fantową do sali pod kościołem. Cały 

dochód z loterii przeznaczymy na utrzymanie kościoła.  

2. W piatek 7 lutego przypada pierwszy piątek miesiąca. 

Msze św. będą odprawione o 7:30 am po angielsku oraz 

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.  

3. W sobotę, 15 lutego zapraszamy na Zabawę 

Walentynkową. Cena bilety 50$ od osoby, do nabycia w 

biurze parafialnym (201) 440-3224 oraz u pani Zuzanny 

(201)397-2861. 

4. Wszystkich, którzy są zainteresowani otrzymaniem 

zaświadczeniem do Urzędu Podatkowego o wysokości  

składek w roku 2019, prosimy o kontakt z biurem 

parafialnym. 

5. Shining the Light of Christ  

Sharing God’s Blessings Annual Appeal: Doroczna 

Kwesta Katolicka zapewnia ubogim jedzenie, schronienie i 

odzież, wspiera edukację religijną i wychowanie 

seminaryjne. Proszę rozważyć możliwość złożenia ofiary. 

Nasz tegoroczny cel to $6,451.00. Aby wypełnić nasze 

zobowiązanie względem diecezji, każda rodzina powinna 

wpłacić ok. 60$. 

1. Today, February 2 nd in the church hall after 

11:00 mass we will be hosting a tricky tray.     

All proceeds from the lottery will go to help 

maintain our church. 

2. Friday,  February 7 is  the first Friday of the 

month. Masses will be celebrated at 7:30 am in 

English and 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. 

3. On Saturday, February 15th, we invite you to the 

Valentine's Day party. For more information or 

to buy tickets, please call the rectory              

(201)440-3224 or Mrs.Zuzanna (201)397-2861 

4.  Parishioners who would like their annual 

contribution report for 2019 please contact the 

parish rectory during office hours. 

5. Shining the Light of Christ  
Sharing God’s Blessings Annual Appeal: 

The Annual Appeal provides the poor with food, 

shelter and clothing, supports religious education 

and seminarian education. Please consider making 

a gift.  

2020 Annual appeal goal: $6,451.00. 

In order to fulfill our commitment, each family 

should pay about $60. 

 

 

 
 

  

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 2nd2020■ Fourth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

"For my eyes have seen your salvation, 
which you prepared in the sight of all the 

peoples: 
a light for revelation to the Gentiles, 
and glory for your people , Israel." 

 
    LK 2:22-40 

 
"Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 

któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów: światło na oświecenie pogan i 

chwałę ludu Twego, Izraela." 


