
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, FEBRUARY 27 

5:30 PM † Bogdan Lekan 

 

SUNDAY, FEBRUARY 28 

9:30 AM † Zygmunt Zakrzewski 

11:00 AM     † Z Rodzin Byś i Kozina 

 

MONDAY, MARCH 1 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, MARCH 2 

7:00 PM O wypełnienie woli Bożej dla Natalii 

 

WEDNESDAY, MARCH 3 

7:30 AM † Patryk DiCarlo 

 

THURSDAY, MARCH 4 

7:30 AM Health and God’s blessings for Jeniffer, Ashley  

 & Danuta on their birthday 

 

FRIDAY, MARCH 5 

7:30 AM Personal Intention 

6:30 PM The Stations of the Cross 

7:00 PM † Z rodzin Barowicz & Klusko 

 

SATURDAY, MARCH 6 

7:30 AM In God’s know intention 

5:30 PM Health and God’s blessings for Jeniffer, Ashley  

 & Danuta LaRose on their birthday 

 rq. Kropiewnicki Family 

  

SUNDAY, MARCH 7 

9:30 AM † Wanda & Stanisław Łaś 

11:00 AM † Anna & Henryk Strządała 

 † Wanda & Stanisław Łaś 

 † Stefania & Stanisław Wałęga 

 rq. Katarzyna Woźniel 

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Boccia Family 
   Charles Molinari  

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Z Rodziny Boccia 
   Charles Molinari  

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 21/Luty 21,2021 

First collection: $ 791 

Second collection: $ 689 

Eastern Europe: $ 226 

Our second collection this week is for: 

Heating costs 

 Our second collection next week is for  

Property Insurance 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

Koszta ogrzewania 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Ubezpieczenie Kościoła 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Feb.27-5:30  
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb.28-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Feb.28-11:00 AM 
Bożena Kotula 
Sat. Mar.6-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Mar.7-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Mar.7-11:00 AM 
Iwona Kita 

 

 

 

Liturgical Calendar 

28 SUN SECOND SUNDAY OF LENT  
Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18/Rom 8:31b-34/Mk 9:2-10 (26) Pss II 
1 Mon Lenten Weekday  
Dn 9:4b-10/Lk 6:36-38 (230) 
2 Tue Lenten Weekday  
Is 1:10, 16-20/Mt 23:1-12 (231) 
3 Wed Lenten Weekday  
Jer 18:18-20/Mt 20:17-28 (232) 
4 Thu Lenten Weekday Saint Casimir 
Jer 17:5-10/Lk 16:19-31 (233) 
5 Fri Lenten Weekday  
Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a/Mt 21:33-43, 45-46 (234) 
6 Sat Lenten Weekday  
Mi 7:14-15, 18-20/Lk 15:1-3, 11-32 (235) 

Jeden jest tylko święty o tym imieniu – Kazimierz z dynastii 

Jagiellonów (1458 – 1484), drugi z kolei spośród sześciu sy-

nów króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki - 

„Matki Królów”. Królewicz fizycznie był podobny do ojca i 

dziada Władysława: niewysoki, o ciemnych włosach i oczach. 

Posiadając niewątpliwie przyjemną powierzchowność, był też 

najbardziej obiecującym z męskich potomków monarchy. Jan 

Długosz, dziejopis i zrazem preceptor 

królewicza, tak pisał: „Był młodzieńcem 

szlachetnym, rzadkich zdolności i god-

nego pamięci rozumu”. Toteż król Kazi-

mierz przeznaczył go na tron węgierski, 

lecz osadzenie młodego Jagiellończyka 

na tronie w Budzie nie powiodło się. 

Historyk niemiecki Jakub Caro sugero-

wał nawet, iż ta niefortunna wyprawa 

całkowicie zniechęciła Kazimierza do 

życia świeckiego, co nie wydaje się do 

końca prawdą, ponieważ król upatrzył 

syna na swego następcę i wciągał powo-

li do współrzędów. Plany te pokrzyżowała jednak choroba: 

Kazimierz – według kronikarza i medyka Macieja z Miechowa 

cierpiał na gruźlicę i zmarł w Grodnie 4 marca 1484 r. w opinii 

świętości. Pochowano go w katedrze wileńskiej, w zbudowanej 

w tymże roku kaplicy NPMarii. Niebawem wśród ludu wileń-

skiego zaczął się szerzyć kult Kazimierza, popierany przez 

możnych litewskich po odsieczy Połocka w 1518 r. 

Starania o kanonizację podjęto w tymże roku, lecz pechowe 

zaginięcie stosownej bulli papieża Leona X (1521) odroczyło ją 

o przeszło 80 lat. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się osta-

tecznie w Wilnie w 1604 r. Wcześniej (1602) otwarto grób kró-

lewicza i stwierdzono, że pomimo wielkiego zawilgocenia gro-

bowca (cegły całkowicie przemokły) ciało zmarłego okazało 

się nienaruszone. 

Św. Kazimierz stał się głównym patronem Litwy i młodzieży 

litewskiej. Przedstawiano go zazwyczaj w stroju książęcym 

(płaszczu i mitrze na głowie), z lilią w ręce, i tak widnieje w 

najstarszej zachowanej podobiźnie graficznej – drzeworycie na 

karcie tytułowej dziełka Zachariasza Ferreriego, wydrukowane-

go prawdopodobnie w Krakowie w 1521 r. Późniejsze wizerun-

ki – malarskie i graficzne – powielają ten schemat. Do najbar-

dziej znanych portretów malarskich należy piękny, XVII – 

wieczny obraz olejny w kościele reformatów w Krakowie, tra-

dycyjnie uważany za dar Zygmunta III. Z grafiki warto wymie-

nić miedzioryt, wykonany w 1749 r. przez sztycharza i malarza 

wileńskiego, Franciszka Wacława Balcewicza, dekoracyjny i 

przeładowany symboliką. Przedstawia św. Kazimierza z lilią i 

krucyfiksem w rękach ; klęczący na obłoku anioł podaje mu na 

poduszce insygnia władzy. U stóp królewicza leży Kupidyn z 

łukiem, oparty o ziemski glob i depczący berło i koronę. W tle 

rysują się budowle Wilna z zamkiem i Górą Trzykrzyską. 

Saint Casimir 

Casimir, born of kings and in line to be a king himself, 
was filled with exceptional values and learning by a great 
teacher, John Dlugosz. Even his critics could not say that 
his conscientious objection indicated softness. As a teena-
ger, Casimir lived a highly disciplined, even severe life, 
sleeping on the ground, spending a great part of the night 
in prayer and dedicating himself to lifelong celibacy. 
When nobles in Hungary became dis-
satisfied with their king, they prevailed 
upon Casimir’s father, the king of Po-
land, to send his son to take over the 
country. Casimir obeyed his father, as 
many young men over the centuries 
have obeyed their governments. The 
army he was supposed to lead was cle-
arly outnumbered by the “enemy”; so-
me of his troops were deserting because 
they were not paid. At the advice of his 
officers, Casimir decided to return ho-
me. 
His father was irked at the failure of his 
plans, and confined his 15-year-old son for three months. 
The lad made up his mind never again to become involved 
in the wars of his day, and no amount of persuasion could 
change his mind. He returned to prayer and study, maintai-
ning his decision to remain celibate even under pressure to 
marry the emperor’s daughter. 
He reigned briefly as king of Poland during his father’s 
absence. He died of lung trouble at 25 while visiting Li-
thuania, of which he was also Grand Duke. He was buried 
in Vilnius, Lithuania. 

Reflection 

For many years, Poland and Lithuania faded into the gray 
prison on the other side of the Iron Curtain. Despite re-
pression, the Poles and Lithuanians remained firm in the 
faith which has become synonymous with their name. 
Their youthful patron reminds us: Peace is not won by 
war; sometimes a comfortable peace is not even won by 
virtue, but Christ’s peace can penetrate every government 
repression of religion. 
 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. W piątek, 5 marca, przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze św. 

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

Przez cały dzień będziemy mieli możliwość adoracji Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie i spowiedzi podczas wieczornej Mszy 

św. Dla zainteresowanych wpisaniem się na listę adoracji 

przygotowana jest specjalna kartka na tyłach kościoła. 

W sobotę, 6 lutego, nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca o 

godzinie 7:30 am. 

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

a w niedzielę po mszy świętej „Gorzkie  żale” 

3. Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia ubogim jedzenie, 

schronienie i odzież, wspiera edukację religijną i wychowanie 

seminaryjne. Do tej pory na akcje odpowiedziało 17 rodzin. 

Dziękujemy tym parafianom, którzy już okazali swoje wsparcie i 

hojność. Do dzisiaj zobowiązanie wynosi 2,278$ a suma, którą 

musimy zapłacić wynosi 6,038$. Zwracamy się z prośba o 

liczniejsze włączenie się do akcji. Każda ofiara ma duże znaczenie. 

Aby wypełnić nasze zobowiązanie względem diecezji, każda 

rodzina powinna wpłacić ok. 60$. 

4. 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, March 5th, 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. The church will be open all day for prayer and 

adoration, with exposition of the Blessed Sacrament.For those 

interested in joining the adoration there is a list at the back of 

the church to sign up. 

Saturday, March 6th, is the First Saturday of the month and 

mass will held at 7:30 am. 

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

Polish. Everyone is welcome to attend. 

3. The Annual Appeal provides the poor with food, shelter and 

clothing, supports religious education and seminarian 

education. So far, 17 families have responded to the appeal. 

Thank you to those parishioners who have already shown their 

support and generosity.  

As of today, the commitment is $2,278 and our goal is $6,038.  

We would like to ask our parishioners to consider helping us. 

Your gift will truly make a difference. 

In order to fulfill our commitment, each family should pay 

about $60. 

4. 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 28th ■   Second Sunday of Lent 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

This is my beloved Son.  
 Listen to him! 

 
    Mk 9:2-10 

 
To jest mój Syn umiłowany, 

Jego słuchajcie! 


