INTENTIONS
SATURDAY, JANUARY 12
5:30 PM In honor of Baby Jesus
SUNDAY, JANUARY 13
9:30 AM
Personal Intention
11:00 AM † Helena Świeca w rocznicę śmierci
7:00 PM † Wiktoria Mierzwiak
rq. rodzina Ziarnik
MONDAY, JANUARY 14
7:30 AM Health and God’s blessing for
Cherilyn Huliev
TUESDAY, JANUARY 15
7:00 PM O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Reymond Koski
WEDNESDAY, JANUARY 16
7:30 AM For Parishioners
THURSDAY, JANUARY 17
7:30 AM Personal Intention
FRIDAY, JANUARY 18
7:00 PM †† Tadeusz & Bolesław Paszul
rq. Helena Paszul
SATURDAY, JANUARY 19
7:30 AM Personal Intention
5:30 PM Health and God’s blessing for
Irena Kropiewnicki on her birthday
rq. LaRose family
SUNDAY, JANUARY 20
9:30 AM Personal Intention
11:00 AM † †Henryk & Anna Strządała
rq. Lekan & Wozniel family

LECTORS
Sat. Jan. 12– 5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jan. 13- 9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jan. 13– 11:00 AM
Bogdan Los & Grażyna Ożarowska
Sat. Jan. 19-5:30 PM
Kathleen Meehan
Sun. Jan. 20-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jan. 20-11:00 AM
Marzanna Kopacz & Grzegorz Bubienko

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Monika Liszka
Piotr Liszka
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Monika Liszka
Piotr Liszka

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, Br. Marek, Mark
Metzler, Arlene Nowakowski, Barbara Revis,Jessica Santos,
Ashley & Barbara, †Bernie Zoch, †Stella Lubie, Ruth
Metzler, Franek, †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
If you wish to include someone in this list, please call the
rectory office at (201) 440-3224.

COLLECTIONS / KOLEKTY
January 06 / Styczeń 06 2019
First collection: $ 1196
Second collection: $ 736
Our second collection this week is for:
Rapairs and maintenace
Our second collection next week is for:
Utility and energy costs
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Naprawy i konserwacja
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Koszta Energii
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

Saint Anthony Abbot
Anthony "the Great", the "Father of Monks", ranks with those
saints whose life exercised a profound influence upon succeeding generations. He was born in Middle Egypt (about 250) of
distinguished parents. After their untimely deaths, he dedicated
himself wholly to acts of mortification.
One day while in church he heard the words of the Gospel: "If
you wish to be perfect, go, sell what you have, and give it to
the poor" (Matt. 19:21). It seemed as if Christ had spoken to
him personally, giving a command he must obey. Without delay he sold his property, gave the proceeds to the poor, and
went into the desert (about 270). When overcome by fatigue,
his bed was the hard ground. He fasted rigorously, ate only
bread and salt, and drank only water. Nor would he take food
before sundown; at times he passed two days without any nourishment. Often, too, he spent whole nights in prayer.
The saint suffered repeatedly from diabolical attacks, but these
merely made him more steadfast in virtue. He would encourage
his disciples in their struggle with the devil with such words:
"Believe me; the devil fears the vigils of pious souls, and their
fastings, their voluntary poverty, their loving compassion, their
humility, but most of all their ardent love of Christ our Lord.
As soon as he sees the sign of the Cross, he flees in terror." He
died in 356 on Mount Kolzin by the Red Sea, 105 years old. A
year later his friend, the fearless bishop and confessor St. Athanasius, wrote his biography, which for centuries became the
classic handbook of ascetics. As seen by St. Anthony, the purpose of asceticism is not to destroy the body but to bring it into
subjection, re-establishing man's original harmonious integrity,
his true God-given nature.
St. Anthony lived in solitude for about twenty years. "His was
a perfectly purified soul. No pain could annoy him, no pleasure
bind him. In him was neither laughter nor sadness. The sight of
the crowd did not trouble him, and the warm greetings of so
many men did not move him. In a word, he was thoroughly
immune to the vanities of the world, like a man unswervingly
governed by reason, established in inner peace and harmony."

Liturgical Calendar
13 SUN THE BAPTISM OF THE LORD
Is 42:1-4, 6-7/Acts 10:34-38/Lk 3:15-16, 21-22
14 Mon Weekday (First Week in Ordinary Time)
Heb 1:1-6/Mk 1:14-20 (305) Pss I
15 Tue Weekday
Heb 2:5-12/Mk 1:21-28 (306)
16 Wed Weekday
Heb 2:14-18/Mk 1:29-39 (307)
17 Thu Saint Anthony, Abbot
Heb 3:7-14/Mk 1:40-45 (308)
18 Fri Weekday
Heb 4:1-5, 11/Mk 2:1-12 (309)
19 Sat Weekday
Heb 4:12-16/Mk 2:13-17 (310)
20 SUN SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
Is 62:1-5/1 Cor 12:4-11/Jn 2:1-11 (66) Pss II

Powołanie św. Antoniego
Po śmierci rodziców Antoni pozostał sam wraz ze swoją młodszą
siostrą. Mając wtedy osiemnaście czy dwadzieścia lat zajmował się
domem i opiekował siostrą.
Gdy nie minęło jeszcze sześć miesięcy od śmierci rodziców, szedł
zgodnie ze zwyczajem do kościoła, zatopiony w rozmyślaniu. Rozważał, dlaczego Apostołowie, opuściwszy wszystko, poszli za Zbawicielem oraz kim byli ci ludzie, którzy - jak podają Dzieje Apostolskie sprzedawali swe dobra i składali u stóp Apostołów pieniądze, aby oni
rozdawali je potrzebującym. Zastanawiał się także, jakiego rodzaju i
jak wielka nagroda została wyznaczona im w niebie.
Tak rozmyślając przybył do świątyni, gdy właśnie odczytywano
Ewangelię. Usłyszał słowa, które Pan powiedział do bogatego młodzieńca: "Jeśli chcesz być doskonałym, sprzedaj wszystko, co masz, i
rozdaj ubogim, potem przyjdź i pójdź za Mną, a będziesz miał skarb w
niebie".
Antoniemu zdawało się, jak gdyby sam Bóg przemówił do niego słowami Ewangelii, jakby czytanie to przeznaczone było dla niego. Wyszedł natychmiast z kościoła i rozdał mieszkańcom wioski odziedziczoną po rodzicach ziemię, aby odtąd nie była dla niego i jego siostry
ciężarem. Sprzedał także wszelkie inne dobra, a pieniądze rozdał ubogim. Tylko niewielką ich część zachował ze względu na siostrę.
Przyszedłszy znowu do kościoła, usłyszał słowa Pana z Ewangelii:
"Nie troszczcie się o jutro". Nie mogąc ich słuchać obojętnie, natychmiast wyszedł i pozostałą część rozdał ubogim. Siostrę oddał na wychowanie i naukę znanym z prawości dziewicom. Sam zaś poświęcił
się praktykowaniu życia ascetycznego, mieszkając w pobliżu swego
domu. W ciągłym czuwaniu nad sobą prowadził życie pełne wyrzeczeń. Pracował własnymi rękoma, ponieważ usłyszał: "Kto nie chce
pracować, niech też nie je". Otrzymaną w ten sposób zapłatę przeznaczał na swoje utrzymanie i na potrzebujących.
Modlił się nieustannie, albowiem dowiedział się, że "zawsze należy
się modlić". Czytał tak uważnie, że nic nie uchodziło jego uwagi, ale
przeciwnie, zapamiętywał wszystko. Z czasem pamięć mogła zastąpić
mu księgi.
Wszyscy mieszkańcy wioski oraz pobożni ludzie, z którymi często się
spotykał, widząc jego sposób życia, nazywali go przyjacielem Boga;
jedni miłowali go jak syna, inni jak brata.
św. Atanazy, "Żywot św. Antoniego", rozdz. 2-4, LG III.

News & Announcements
1. Parishioners who would like their annual
contribution report for 2018 please
contact the parish rectory during office hours.
2. Today, January 13th, at 7 p.m., there will
be a Fatima Devotion with a Holy Mass.
th

3. On Sunday, January 20 , after the Holy
Mass at 11:00 am we invite you to the parish
hall for parish Oplatek and carol singing.

■ JANUARY 13th 2019 ■ The Baptism of the Lord

Informacje i Ogłoszenia

ST. JOSEPH’S

1. Wszystkich, którzy są zainteresowani
otrzymaniem zaświadczeniem do Urzędu
Podatkowego o wysokości składek w roku 2018,
prosimy o kontakt z biurem parafialnym drogą
telefoniczną lub mailową, albo osobiście w
godzinach otwarcia biura.

ROMAN CATHOLIC CHURCH
Established 1909

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601
Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,
e-mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.org

2. Dzisiaj o godzinie 7:00 pm odprawimy
Nabożeństwo Fatimskie połączone z Mszą święta.
Zachęcamy do uczestnictwa.

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

3. W niedzielę, 20 stycznia zaraz po mszy świętej o
godzinie 11:00 am zapraszamy do sali pod kościołem
na parafialny opłatek i wspólne kolędowanie.

Pastoral Council Chairman
Dr. Bogdan Lekan, M.D.
Music Director
Ms. Paulina Raczkowski
Parish Finance Council
Ms. Marcie Prasnal
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

Holy Mass Schedule

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. Stanley
 Fr. Wlodzimierz
to bless my home.
Name _____________________________________________________________________________________________________________
Address ___________________________________________________________________________________________________________
Telephone__________________________________________________________________________________________________________
Date & Time preferred ________________________________________________________________________________________________
(you will be notified if a different date and time need to be arranged)

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.

You are my beloved Son;
with you I am well pleased.
Lk 3:21-22

Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie.
Łk 3:21-22

