INTENTIONS
SATURDAY, JANUARY 9
5:30 PM
† Maria Skorulska
SUNDAY, JANUARY 10
9:30 AM
† Mieczysław Radkowski
11:00 AM
† Antoni Kowalczuk
MONDAY, JANUARY 11
7:30 AM
† Alfred Wiesenberg
rq. Laura Noonan
TUESDAY, JANUARY 12
7:00 PM
† Wiesław Blanda w 6 miesiąc po śmierci
WEDNESDAY, JANUARY 13
7:30 AM
Health and God’s blessings for
David J. Segro on his birthday
THURSDAY, JANUARY 14
7:30 AM
Health and God’s blessings for
Veronica Armstrong
rq. Suzanne Fiorillo
FRIDAY, JANUARY 15
7:00 PM
Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Ireny Tomaszkiewicz z okazji urodzin
SATURDAY, JANUARY 16
7:30 AM
For Parishioners
5:30 PM
Personal Intention
SUNDAY, JANUARY 17
9:30 AM
Personal Intention
11:00 AM
† Stanisław Rydzewski

LECTORS
Sat. Jan.9-5:30
Suzanne Fiorillo
Sun. Jan.10-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jan.10-11:00 AM
Grzegorz Bubienko
Sat. Jan.16-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jan.17-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jan.17-11:00 AM
Tomasz Wojtak

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Mieczyslaw Florczynski
Genowefa Florczynska
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Mieczysław Florczyński
Genowefa Florczyńska

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
January 3/January 3,2021
First collection: $ 912
Second collection: $ 841
Our second collection this week is for:
Communicating God’s Word
Our second collection next week is for
Utility & Energy Costs
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Głoszenie Słowa Bożego
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Rachunki za energię
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

Pope Francis proclaims “Year of St. Joseph”
In a new Apostolic Letter entitled Patris corde (“With a Father’s Heart”),
Pope Francis describes Saint Joseph as a beloved father, a tender and loving father, an obedient father, an accepting father; a father who is creatively courageous, a working father, a father in the shadows.
The Holy Father wrote Patris corde against the backdrop
of the Covid-19 pandemic, which, he says, has helped us
see more clearly the importance of “ordinary” people
who, though far from the limelight, exercise patience and
offer hope every day. In this, they resemble Saint Joseph,
“the man who goes unnoticed, a daily, discreet and hidden presence,” who nonetheless played “an incomparable
role in the history of salvation.”
A beloved, tender, obedient father
Saint Joseph, in fact, “concretely expressed his fatherhood” by making an offering of himself in love “a love
placed at the service of the Messiah who was growing to
maturity in his home,” writes Pope Francis, quoting his
predecessor St Paul VI.
And because of his role at “the crossroads between the
Old and New Testament,” St Joseph “has always been
venerated as a father by the Christian people” (PC, 1). In
him, “Jesus saw the tender love of God,” the one that
helps us accept our weakness, because “it is through” and
despite “our fears, our frailties, and our weakness” that
most divine designs are realized. “Only tender love will
save us from the snares of the accuser,” emphasizes the
Pontiff, and it is by encountering God’s mercy especially in the Sacrament
of Reconciliation that we “experience His truth and tenderness,” – because
“we know that God’s truth does not condemn us, but instead welcomes,
embraces, sustains and forgives us”
A daily prayer to St Joseph
In his letter, Pope Francis notes how, “Every day, for over forty years,
following Lauds [Morning Prayer]” he has “recited a prayer to Saint Joseph taken from a nineteenth-century French prayer book of the Congregation of the Sisters of Jesus and Mary.” This prayer, he says, expresses
devotion and trust, and even poses a certain challenge to Saint Joseph,” on
account of its closing words: “My beloved father, all my trust is in you.
Let it not be said that I invoked you in vain, and since you can do everything with Jesus and Mary, show me that your goodness is as great as
your power.”
At the conclusion of his Letter, he adds another prayer to St Joseph, which
he encourages all of us to pray together:
Hail, Guardian of the Redeemer,
Spouse of the Blessed Virgin Mary.
To you God entrusted his only Son;
in you Mary placed her trust;
with you Christ became man.
Blessed Joseph, to us too,
show yourself a father
and guide us in the path of life.
Obtain for us grace, mercy, and courage,
and defend us from every evil. Amen.

Liturgical Calendar
10 SUN THE BAPTISM OF THE LORD
Is 42:1-4, 6-7/Acts 10:34-38/Mk 1:7-11
11 Mon Weekday
Heb 1:1-6/Mk 1:14-20 (305) Pss I
12 Tue Weekday
Heb 2:5-12/Mk 1:21-28 (306)
13 Wed Weekday
Heb 2:14-18/Mk 1:29-39 (307)
14 Thu Weekday
Heb 3:7-14/Mk 1:40-45 (308)
15 Fri Weekday
Heb 4:1-5, 11/Mk 2:1-12 (309)
16 Sat Weekday
Heb 4:12-16/Mk 2:13-17 (310)

W liście apostolskim „Patris corde”, papież Franciszek określił św. Józefa
m.in. tytułami „ukochany ojciec; ojciec czułości, w posłuszeństwie i w
gościnności; ojciec twórczej odwagi”, nawiązując do dekretu bł. Piusa IX
ogłaszającego św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Przy tej okazji
papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo ku czci Oblubieńca
NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa.Ukochany ojciec,
ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec
twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” - tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św.
Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z
ojcowskim sercem", opublikowanym dzisiaj z okazji 150.
rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła
katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem
Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r.,
obdarzył tym tytułem świętego Józefa.
Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził
swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę
z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi". W Nim
„Jezus widział czułość Boga", czułość, która „pozwala
przyjąć naszą słabość", ponieważ „to właśnie pomimo
naszej słabości i poprzez nią" realizuje się większość
Bożych planów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat" ratuje Maryję i Jezusa oraz
uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca".
Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa,
„współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest
prawdziwie sługą zbawienia"
Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu", ponieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków", co jest ważnym gestem także dzisiaj stwierdza Franciszek – „w tym świecie, w którym widoczna jest przemoc
psychiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet". Ale Oblubieniec Maryi jest
również tym, który ufając Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiając na boku swoje dociekania i godząc się
z własną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: „Nie lękajcie
się!", ponieważ „wiara nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu
wydarzeniu" i uświadamia nam, że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną
kiełkować kwiaty". Józef nigdy „nie szuka dróg na skróty", ale staje wobec
rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność".
List „Patris corde" podkreśla również „twórczą odwagę" św. Józefa. Ujawnia
się ona szczególnie w trudnościach i wydobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości. Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, obcy,
uwięziony, chory, jest „dzieckiem", nad którym czuwa św. Józef . Od niego
należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich" Konieczne jest zrozumienie pisze Franciszek - znaczenia pracy, która daje godność" oraz „staje się uczestnictwem w samym dziele zbawienia", a także „okazją do rozwoju" dla siebie i
swojej rodziny.
Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca", polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca
Niebieskiego na ziemi ". „Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje",
stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko", biorąc na siebie
odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we współczesnym społeczeństwie
„dzieci często wydają się osierocone przez ojców", ojców zdolnych
„wprowadzić dziecko w doświadczenie życia", bez zatrzymywania go albo
traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, do
wolności i do odejścia". W tym sensie Józef ma przydomek „przeczystszy",
który jest „przeciwieństwem posiadania": w rzeczywistości „umiał kochać w
sposób niezwykle wolny", „usuwał się", aby postawić w centrum życia nie
siebie samego, ale Jezusa i Maryję. Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka
się pokusy życia życiem swoich dzieci" i szanuje ich wolność, ponieważ
ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym", kiedy
„dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia".
Zakończony modlitwą do św. Józefa List „Patris corde" ukazuje również,
zwyczaj Franciszka, trwający od ponad czterdziestu lat, codziennego odmawiania modlitwy do Oblubieńca Maryi.Jest to modlitwa, która „wyraża
pobożność i zaufanie" do św. Józefa, ale także stawia "pewne wyzwanie" wyjaśnia Papież, ponieważ kończy się słowami: "Niech nie mówią, że wzywałem cię na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja
moc".
Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde" towarzyszy Dekret Penitencjarii
Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa" ogłoszony przez Papieża z darem
specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie
poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz
osób chorych i starszych "w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia".

News & Announcements
1.

Shining the Light of Christ

1.

Sharing God’s Blessings Annual Appeal: Doroczna Kwesta

The Annual Appeal provides the poor with food, shelter

Katolicka zapewnia ubogim jedzenie, schronienie i odzież,

and clothing, supports religious education and

wspiera edukację religijną i wychowanie seminaryjne.

seminarian education. So far, 45 families have responded

Do tej pory na akcje odpowiedziało 45 rodzin. Dziękujemy

to the appeal. Thank you to those parishioners who have

tym parafianom, którzy już okazali swoje wsparcie i hojność.

already shown their support and generosity. As of today,

Do dzisiaj zobowiązanie wynosi $4,807 a suma, którą

the commitment is $ 4,807 and our goal is 6,451$.

musimy zapłacić wynosi 6,451$. Zwracamy się z prośba o

We would like to ask our parishioners to consider

liczniejsze włączenie się do akcji. Każda ofiara ma duże

helping us. Your gift will truly make a difference.

znaczenie. Aby wypełnić nasze zobowiązanie względem

In order to fulfill our commitment, each family should

diecezji, każda rodzina powinna wpłacić ok. 60$.
2.

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
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

Archidiecezja bardzo poważnie podchodzi do wszelkich
zarzutów nadużyć seksualnych ze strony duchownych,

2.

The Archdiocese takes very seriously any and all

zakonników i świeckich pracowników Archidiecezji.

allegations of sexual misconduct by members of the

Zachęcamy każdego, kto posiada wiedzę na temat aktu

clergy, Religious and lay staff of the Archdiocese. We

niewłaściwego zachowania seksualnego, do

encourage anyone with knowledge of an act of sexual

natychmiastowego poinformowania nas o tym, abyśmy mogli

misconduct to inform us immediately so that we may

podjąć odpowiednie działania w celu ochrony innych i

take appropriate action to protect others and provide

zapewnienia wsparcia ofiarom wykorzystywania seksualnego.

support to victims of sexual abuse.

Osoby, które chcą zgłosić zarzut niewłaściwego zachowania

Individuals who wish to report an allegation of sexual

seksualnego, mogą to zrobić dzwoniąc do Archidiecezjalnego

misconduct may do so by calling the Archdiocesan

Biura Ochrony Dzieci i Młodzieży pod numer (201) 407-

Office of Child and Youth Protection at (201) 407-3256

3256

A Call for Prayer & Fasting to End Abortion
January 22, 2021
We, the Catholic Bishops of New Jersey, ask Catholics and people of good will to join us on Friday January 22,
2021, the 48th anniversary of Roe vs. Wade, in a Day of Prayer and Fasting to end abortion.
As we mark this tragic event in our nation’s history, we remember the millions of lives lost to abortion and pray
for the mothers and fathers left to suffer the tragic effects.
The Catholic Church is committed to protecting all life from conception to natural death. We will work vigorously to ensure the laws of our state and country protect and defend the intrinsic dignity of all people.
We humbly implore our Blessed Mother under her title of Our Lady of Guadalupe, Patroness of the Americas and
Protectress of the Unborn, to intercede on our behalf that these efforts to end abortion are guided by mercy, compassion, and above all charity.

The Baptism of the Lord

ST. JOSEPH’S

Shining the Light of Christ

Sharing God’s Blessings Annual Appeal:

pay about $60.

■ January 10TH ■

Informacje i Ogłoszenia

Pastoral Council Chairman
Alicja Kramarz
Music Director
Andrzej Raczkowski
Parish Finance Council
Mrs.Marzanna Kopacz
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

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.

You are my beloved Son; with you
I am well pleased.
MK 1:7-11

Tyś jest mój Syn umiłowany, w
Tobie mam upodobanie.

