
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, FEBRUARY 20 

5:30 PM † Stephen T. Zagleski 

 rq. daughter Donna 

 

SUNDAY, FEBRUARY 21 

9:30 AM † Victor Ziemelis 

 rq. Krzciuk Family 

11:00 AM     † Janina & Jan Kowal 

 

MONDAY, FEBRUARY 22 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, FEBRUARY 23 

7:00 PM Zdowie i Boże błogosławieństwo dla Zuzi 

 z okazji urodzin  

 

WEDNESDAY, FEBRUARY 24 

7:30 AM For Parishioners from 2/08 

 

THURSDAY, FEBRUARY 25 

7:30 AM † Vincenzo Fiorillo 

 rq. Suzanne Fiorillo 

 

FRIDAY, FEBRUARY 26 

6:30 PM The Stations of the Cross 

7:00 PM † Jerzy Kotula w 1 rocznicę śmierci 

 

SATURDAY, FEBRUARY 27 

7:30 AM For Parishioners from 2/15  

5:30 PM † Bogdan Lekan 

  

SUNDAY, FEBRUARY 28 

9:30 AM † Zygmunt Zakrzewski 

11:00 AM † Z Rodzin Byś i Kozina 

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Krzesniewski Family 
Dabrowski Family  

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Z Rodziny Krześniewski 
 Z Rodziny Dąbrowski  

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, 
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 Nowakowski, Siostra Stanisława 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
February 14/February 14,2021 

First collection: $ 942 

Second collection: $ 711 

Our second collection this week is for: 

Church in Eastern Europe 

 Our second collection next week is for  

Heating costs 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

Kościół we Wschodniej Europie 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Koszta ogrzewania 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Feb.20-5:30  
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb.21-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb.21-11:00 AM 
Iwona Kita 
Sat. Feb.27-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb.28-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb.28-11:00 AM 
Bożena Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

21 SUN FIRST SUNDAY OF LENT  
Gn 9:8-15/1 Pt 3:18-22/Mk 1:12-15 (23) Pss I 
22 Mon The Chair of Saint Peter the Apostle 
1 Pt 5:1-4/Mt 16:13-19 (535) Pss Prop 
23 Tue Lenten Weekday  
Is 55:10-11/Mt 6:7-15 (225) 
24 Wed Lenten Weekday  
Jon 3:1-10/Lk 11:29-32 (226) 
25 Thu Lenten Weekday  
Est C:12, 14-16, 23-25/Mt 7:7-12 (227) 
26 Fri Lenten Weekday  
Ez 18:21-28/Mt 5:20-26 (228) 
27 Sat Lenten Weekday  
Dt 26:16-19/Mt 5:43-48 (229) 

W dniu 22 lutego Kościół powszechny obchodzi święto Katedry 

św. Piotra, Apostoła. 

Już w IV wieku obchodzono w Rzymie 22 lutego święto Katedry 

Świętego Piotra, wspominając, że 

Apostoł był biskupem tego miasta. 

Święto, rozszerzone na cały Kościół, 

przypomina, że Stolica Piotrowa jest 

podstawą jedności Kościoła. 

W bazylice św. Piotra w Rzymie za 

głównym ołtarzem, w absydzie, jest 

tron (katedra), na którym miał zasia-

dać św. Piotr Drogocenna relikwia 

składa się jedynie z wielu kawałków 

drewna, spojonych od dawna bogato 

zdobionymi płytami z kości słonio-

wej. Słynny budowniczy bazyliki św. 

Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 

1680), zamknął ów tron w potężnej, 

marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem 

władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego 

Piotra, jak również jego następców. Święto to jest więc z jednej 

strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bar-

dzo wyróżnił ich miasto, z drugiej zaś strony – jest okazją dla 

wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazu czci. 

Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, 

gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest 

nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą 

władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami 

Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy. 

To święto jest jedyne w swoim rodzaju. Nie świętujemy żadnej 

tajemnicy z życia Jezusa, nie wspominamy świętego lub rocznicy 

poświęcenia kościoła. Spoglądamy ze czcią na… krzesło.  Cho-

dzi o katedrę św. Piotra. 

Słowo „katedra” kojarzy się z kościołem biskupa. I słusznie, ale 

pierwotnie to słowo oznaczało podwyższone miejsce, z którego 

naucza biskup. Ten sens słowa „katedra” zachował się jeszcze w 

nazewnictwie uniwersyteckim. Profesorowie mają katedry, czyli 

kierują nauczaniem w jakiejś dziedzinie wiedzy. 

Św. papież Paweł VI w święto Katedry św. Piotra, 22 lutego 

1964: 

Będzie to dobrze z naszej strony, jeżeli święto to otoczymy czcią 

jemu właściwą, mając na myśli niezastąpioną i opatrznościową 

funkcję magisterium kościelnego, które w nauczaniu papieskim 

znajduje swój najbardziej uprawniony wyraz. Wiadomo, niestety, 

że dzisiaj niektóre prądy myśli, która jeszcze uważa się za kato-

licką, pragnęłyby, ażeby dla sformułowania obowiązujących 

prawd, wiary wspólnota wiernych posiadała pierwszeństwo przed 

funkcją nauczania episkopatu i pontyfikatu rzymskiego, wbrew 

nauczaniu Pisma świętego i wbrew nauce Kościoła, otwarcie 

przez niedawny Sobór potwierdzonej. Te prądy myśli stanowią 

groźne niebezpieczeństwo dla autentycznego pojęcia o Kościele, 

dla jego bezpieczeństwa wewnętrznego i dla jego posłannictwa 

ewangelizacji w świecie. 

The Chair of Saint Peter the Apostle 

On Monday, February 22 nd we celebrate the feast of the Chair of Saint 
Peter. Again, we are not celebrating a piece of furniture, but the role and 
office of Peter within the Church. And that office, presently held by 
Pope Francis, has been around for over 2,000 years and is both a source 
of authority and unity as well as a cause 
of significant tension among the followers 
of Jesus. So why celebrate it? 
We celebrate the feast for several reasons. 
First, it is a day when we recognize who 
and what the chair stands for. The chair of 
Peter is not the chair of a local bishop, for 
the chair of the Bishop of Rome is in his 
cathedral of John Lateran. So, while the 
present occupant of the Chair of Peter is 
Pope Francis, we are not focusing on his 
role as the local bishop of the diocese of 
Rome. Rather, we’re celebrating his role 
as shepherd or bishop of the universal 
Church, a role that is intricately one with, 
but not identical to, his position as bishop 
of Rome. So the chair of Peter is, first, a 
stand-in for the pope as bishop of the 
world-wide Church. 
We are also celebrating the authority of the universal bishop. It’s the 
authority given by Jesus to Peter to lead and guide the Church in Jesus’ 
place. For Jesus told Peter that “you are Peter, and upon this rock I will 
build my church . . .” (Mt 16:18). In his Letter to the Galatians, we see 
Saint Paul acknowledging this fact by seeking Peter’s approval for his 
ministry, for he recognized Peter as the first among the apostles (Gal 
1:18). This authority and role, we believe as Catholics, is passed down 
and exercised by the pope, just as the authority and role of the apostles is 
passed down and exercised by the bishops in union with  
the pope. 
 
Here, I think, it would be good to recognize the somewhat unique way in 
which our present pope views this position. Pope Francis sees his role 
primarily as a servant-authority uniting and guiding the Church members 
as we grow in the life of the Holy Spirit. He is less inclined to conceive 
of it as one of dictating or ruling-over others. He clearly believes in the 
sensus fidelium, the universal, gut faith of the entire Church inspired by 
the Holy Spirit. He views his role as pope as the coordinator and anima-
tor of that faith. He is not one to act autocratically, yet, he realizes that 
he is the supreme teacher and authority in the Church, for he exercises 
the office of Peter. It’s just that he is not about flaunting his role, but, 
rather, about using it to serve the faithful. He is a rather conservative 
pontiff in many ways, especially when it comes to doctrine, for he certa-
inly does not view the Church as a democracy and its doctrine as deter-
mined by popular vote. But he likes to listen and discern where the Holy 
Spirit is leading the Church. 
 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. W piątek o godzinie 6:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

a w niedzielę po mszy świętej „Gorzkie  żale” 

2. Doroczna Kwesta 2021 będzie finansować podstawowe 

programy i posługę w sercu naszej misji katolickiej w naszych 

czterech okręgach - mianowicie głoszenie Ewangelii, 

przekazywanie wiary przyszłym pokoleniom, szczególnie 

poprzez sprawowanie sakramentów oraz opiekę nad ubogimi i 

tymi, którzy znajdują się na marginesie. 

Teraz bardziej niż kiedykolwiek, zwłaszcza w czasie kryzysu 

zdrowotnego, nasze posługi i programy potrzebują waszego 

wsparcia. 

Czy z modlitwą rozważysz złożenie daru na Doroczną Kwestę 

2021? 

3. Nawiązaliśmy współpracę z Amerykańskim Czerwonym 

Krzyżem , aby pomóc im zdobyć krew, której pilnie 

potrzebują. 

W niedzielę 4/18/21 w godzinach od 7:30 do 12:30 w naszej 

sali kościelnej odbędzie się akcja krwiodawstwa. 

Każdy, kto byłby zainteresowany oddaniem krwi proszony jest 

o umówienie się na wizytę na stronie internetowej Czerwonego 

Krzyża.  

Należy wejść na stronę www.redcrossblood.org, a następnie 

kliknąć na umów się na wizytę, znaleźć lokalizację i wybrać 

godzinę. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do kancelarii 

(201) 440-3224. 

Jest to szczytny cel i doskonały sposób, aby pokazać 

prawdziwą chrześcijańską miłość do innych. 

Prosimy o rozważenie możliwości pomocy nam, aby to 

wydarzenie było udane. 

1. On Friday at 6:30 pm there will be Stations of the Cross 

in Polish. Everyone is welcome to attend. 

2. 2021 Annual Appeal  

The 2021 Annual Appeal will fund essential programs 

and ministries at the heart of our Catholic mission in 

our four counties – namely to proclaim the gospel, to 

pass on the faith to future generations, particularly 

through the celebration of the sacraments, and to care of 

the poor and those on the margins. 

Now more than ever, especially during this health 

crisis, our ministries and programs need your support. 

Will you prayerfully consider making a gift to the 2021 

Annual Appeal? 

3. We partnered with the American Red Cross Blood 

Services to help them get the blood they need urgently. 

We will host a Blood Drive on Sunday 4/18/21 from 

7:30 AM to 12:30 PM at our Church Hall. 

Anyone who would be interested in donating blood is 

asked to schedule an appointment on the Red Cross 

home page.  

Go to www.redcrossblood.org and then click on-make 

your appointment, find a location, and choose a time. 

If you need help, please call Grace at (201) 440-3224 

This is such a great cause and excellent way to show 

true Christian love for others. 

Please consider helping us make this a successful event. 

 

 

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 
Alicja Kramarz 
Music Director 

Andrzej 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 21st ■   First Sunday of Lent 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

This is the time of fulfillment. 
The kingdom of God is at hand. 

Repent, and believe in the gospel. 

 
    Mk 1:12-15 

 
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 

Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! 


