
 

 

 

Liturgical Calendar 

23 SUN THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10/1 Cor 12:12-30  
24 Mon Saint Francis de Sales, Bishop and Doctor of the Church  
2 Sm 5:1-7, 10/Mk 3:22-30 (317) 
25 Tue The Conversion of Saint Paul the Apostle  
Acts 22:3-16  
26 Wed Saints Timothy and Titus, Bishops  
2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5 (520)/Mk 4:1-20 (319) 
27 Thu Weekday Saint Angela Merici  
2 Sm 7:18-19, 24-29/Mk 4:21-25 (320) 
28 Fri Saint Thomas Aquinas, Priest and Doctor of the Church  
2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17/Mk 4:26-34 (321) 
29 Sat Weekday  
2 Sm 12:1-7a, 10-17/Mk 4:35-41 (322) 

Św. Franciszek Salezy przyszedł na świat 21 sierpnia 1567 roku w 
Alpach Wysokich pod Thorenes, jako najstarsze z 13 dzieci 
Franciszka di Boisy, kasztelana w Nouvelles oraz Franciszki z rodu 
Sionnaz. W domu otrzymał głębokie katolickie wychowanie, a 
największy wpływ na jego życie wywarła matka – uspobienie spokoju, 

łagodności i pracowitości. To ją – w swoim przyszłym 
nauczaniu – będzie stawiał za wzór zjednoczenia 
człowieka z Bogiem wśród licznych zajęć dnia 
codziennego. 
Już jako piętnastoletni młodzieniec rozpoczął studia na 
uniwersytecie w Paryżu. Najpierw studiował teologię i 
zagadnienia biblijne, a także uczył się języków: 
hebrajskiego i greckiego. Później, za namową ojca 
przeniósł się do Padwy i rozpoczął studia prawnicze, 
które miały mu otworzyć drogę do kariery urzędniczej. 
W czasie studiów owładnęły nim wątpliwości czy się 
zbawi, czy nie jest przeznaczony na potępienie. Miało 
to zapewne związek z wystąpieniem we Francji 
Kalwina ze swoją nauką o przeznaczeniu. Odzyskał 
spokój dopiero wówczas, gdy oddał się w niepodzielną 
opiekę Matki Bożej w kościele św. Stefana des Gres. 

Po ukończeniu studiów Franciszek udał się do Loreto, gdzie w 1591 
roku złożył śluby czystości, a następnie udał się do Rzymu. Gdy 
wrócił do domu ojciec miał już dla niego gotowy plan na przyszłość. 
Zamierzał wprowadzić go jako adwokata i prawnika do senatu w 
Chambery. Czynił także starania, by ożenic swojego syna z bogatą 
dziedziczką, Franciszką Suchet de Mirabel. Franciszek jednak ku 
wielkiemu niezadowoleniu ojca obie propozycje stanowczo odrzucił i 
w 1593 roku przyjął święcenia kapłańskie. 
Został mianowany prepozytem kolegiaty św. Piotra, co uczyniło go 
drugą osobą po miejscowym biskupie. Za zgodą hierarchy Franciszek 
udał się jako misjonarz do okręgu Chablais, by umocnić w wierze 
katolików i odzyskać dla Chrystusa tych, którzy przeszli na 
kalwinizm. Niestrudzenie przemierzał wysokie Alpy, chodził od 
wioski do wioski odwiedzając zagrody wieśniaków. Na murach i 
parkanach rozlepiał ulotki – zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary. Być 
może dlatego właśnie Kościół ogłosił św. Franciszka Salezego 
patronem katolickich dziennikarzy. Miał dar nawiązywania kontaktu z 
ludźmi prostymi, umiał przekonać ich do swoich racji, a każde 
spotkanie z drugim człowiekiem okraszał humorem. Był z natury 
popędliwy i skory do wybuchów. Jednakże długoletnią pracą nad sobą 
potrafił zdobyć się na tyle słodyczy i dobroci, że przyrównywano go 
do samego Chrystusa. W końcu zaczęto nazwać go “światowcem 
pośród świętych”. W kontaktach między ludźmi wyznawał zasadę: 
“Więcej much się złapie na kroplę miodu aniżeli na całą beczkę 
octu”.Franciszek stworzył nowy ideał pobożności – wydobył z ukrycia 
życie duchowe, wewnętrzne, praktykowane w klasztorach, aby 
“wskazywało drogę tym, którzy żyją w świecie”. We współpracy z 
św. Joanną Franciszką de Chantal założył nową rodzinę zakonną sióstr 
Nawiedzenia NMP (wizytek). Zmarł nagle w Lyonie, wracając ze 
spotkania z królem Francji 28 grudnia 1622 roku. Jego ciało 
przeniesiono do Annecy, gdzie spoczęło w kościele macierzystym 
Sióstr Nawiedzenia, serce zaś zatrzymały wizytki w Lyonie. 
Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. 
Papież Pius IX św. Franciszka Salezego ogłosił doktorem Kościoła w 
1877 r., a Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy (1923). 
Jest czczony również jako patron wizytek, salezjanów i salezjanek – 
Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założonego przez św. Jana 
Bosko. 

Saint Francis de Sales 

St. Francis de Sales was born to a noble family at Chateau de Sales in 
the Kingdom of Savoy near Geneva, Switzerland on August 21, 1567. 
He was a Bishop and Doctor of the Church. 
Francis was both intelligent and gentle. From a very early age, he 
desired to serve God. He knew for years he had a vocation to the 
priesthood, but kept it from his family. His father 
wanted him to enter a career in law and politics. 
In 1580, Francis attended the University of Paris, and 
at 24-years-old, he received his doctorate in law at the 
University of Padua. 
All the time, he never lost his passion for God. He 
studied theology and practiced mental prayers, but 
kept quiet about his devotion. To please his father, he 
also studied fencing and riding. 
God made his will clear to Francis one day while he 
was riding. Francis fell from his horse three times that 
day. Every time he fell, the sword came out of the 
scabbard, and every time it came out, the sword and 
scabbard came to rest on the ground in the shape of 
the Christian cross. 
After much discussion and disagreement from his 
father, Francis was ordained to the priesthood and 
elected provost of the Diocese of Geneva, in 1593, by 
the Bishop of Geneva. 
Years after working with Jane, he made up his mind to form a new 
religious community. In 1610, he founded The Order of Visitation. 
Francis was overworked and often ill because of his constant load of 
preaching, visiting, and instruction -- even catechizing a deaf man so 
he could take first Communion. He believed the first duty of a bishop 
was spiritual direction and wrote to Jane, "So many have come to me 
that I might serve them, leaving me no time to think of myself. 
However, I assure you that I do feel deep-down- within-me, God be 
praised. For the truth is that this kind of work is infinitely profitable to 
me." For him active work did not weaken his spiritual inner peace but 
strengthened it. 
He gave spiritual direction to most people through letters, which 
attested to his remarkable patience. "I have more than fifty letters to 
answer. If I tried to hurry over it all, I would be lost. So, I intend 
neither to hurry or to worry. This evening, I shall answer as many as I 
can. Tomorrow I shall do the same and so I shall go on until I have 
finished." 

During this time, it was wrongly thought that achieving real holiness 
of life was a task reserved for only for the clergy and those in religious 
life, and not for lay men and women. In addition, that only 
contemplatives, people who withdraw from active participation in the 
world, could really achieve holiness. 
Francis insisted that every Christian was called to holiness and 
sanctity, lived within their own state in life. In holding that belief, he 
reflected the teaching of Jesus and the early Church Fathers. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. Wszystkich, którzy są 
zainteresowani otrzymaniem 
zaświadczeniem do Urzędu 
Podatkowego o wysokości  składek 
w roku 2021, prosimy o kontakt z 
biurem parafialnym . 

1. Parishioners who would like 
their annual contribution 
report for 2021 please 
contact the parish rectory 
during office hours. 

Father, I choose to forget the past today. I don’t 
want anything to hold me back from the good 
future You have prepared for me. I choose 
forgiveness and ask that You help me by Your Spirit 
to press forward in every area of my life. In Jesus’ 
Name. 
Father, I bring all my plans for the year before you 
— only approve them if they are in line with your 
plan for me. 



 

 

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, Thursday, 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. Andrzej Wasko SDS at (201) 440-3224. 

Temporary administrator 

Andrzej Waśko SDS 

Weekend Assitant 
Very Rev. Canon Stanley Wałęga 

Parish Secretary 

Mrs. Grażyna Druciak 

Trustees  
Mr. Wallace P. Nowosielecki 

Mrs. Elżbieta Kusek 

 

Pastoral Council Chairman 

Mrs. Alicja Kramarz 

Music Director 

 

Parish Finance Council 
Mr. Aleksander Maslach 

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 

■ January 23rd■ Third Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

 The Spirit of the Lord is upon me, 
  because he has anointed me to bring 

glad tidings to the poor.  
 

     Lk 4:14-21 

 

Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę. 



 

 

 

INTENTIONS 

 

SATURDAY, JANUARY 22 

5:30 PM † Włodzimierz Łaś 

 rq. Ziarnik Family 

  

SUNDAY, JANUARY 23 

9:30 AM Health and God’s blessings for Teresa Jędra 

11:00 AM     † Julianna & Józef Radzik 

 

MONDAY, JANUARY 24 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, JANUARY 25 

7:00 PM O Boże prowadzenie dla Michała 

  i Maksymiliana w nowym roku 

 

WEDNESDAY, JANUARY 26 

7:30 AM † Irena Stanielewicz 

  

THURSDAY, JANUARY 27 

7:30 AM † Wiesław Gładysz 

  

FRIDAY, JANUARY 28 

7:00 PM O opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Św.  
 dla Karoliny, Patrycji i Alexandra 

 

SATURDAY, JANUARY 29 

7:30 AM Health and God’s blessings for Ruth Metzler 
5:30 PM In God’s known intention 

  

SUNDAY, JANUARY 30 

9:30 AM † Maria Żak 

11:00 AM W intencji Bogu wiadomej  

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

     Teresa Miras 

Bronislawa, Pawel, Ryszard Wlosik 

*****  

Wieczyste Lampki 
 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Teresa Miras 

Bronisława, Paweł, Ryszard Włosik 

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: 

† Fr. Włodzimierz Łaś SDS, 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, 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, †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 Bryniak,  

Craig & Darleen Nowakowski, Siostra Stanisława, 
Ken O’Reiily, † Helena Banasik 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
January 16/Styczeń 16, 2022 

First collection: $ 924 

Second collection: $ 726 

Our second collection this week is for: 
Archdiocessan Assessment 

 Our second collection next week is for  

 Church in Central and Eastern Europe  

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na 
Podatek Archidiecezjalny  

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 
Kościół w Centralnej i Wschodniej Europie 

MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Jan.22-5:30 PM           
Suzanne Fiorillo     
Sun. Jun.23- 9:30 AM           
Suzanne Fiorillo      
Sun. Jan.23-11:00 AM 

Tomasz Wojtak 

Sat. Jan.29-5:30 PM 

Suzanne Fiorillo 

Sun. Jan.30-9:30 AM 

Suzanne Fiorillo 

Sun. Jan.30-11:00 AM 

Marzanna Kopacz 


