
 

 

 
INTENTIONS 

SATURDAY, JANUARY 4 
5:30 PM  In honor of Baby Jesus 

SUNDAY, JANUARY 5 
9:30 AM  †Stefania Krześniewska 
  rq. córka Anna 
11:00 AM    † Edward Szefer 
 
MONDAY, JANUARY 6 
7:30 AM    For Parishioners 
 
TUESDAY, JANUARY 7 
7:00 PM   O zdrowie i Boże   
  błogosławieństwo dla Leo 
  z okazji urodzin 
 
WEDNESDAY, JANUARY 8 
7:30 AM  For Kazimiera 
  
THURSDAY, JANUARY 9 
7:30 AM  For Kazimiera 
 
FRIDAY, JANUARY 10 
7:00 PM  †Józef Radzik 
  †Julianna Radzik 

SATURDAY, JANUARY 11 
7:30 AM  For Kazimiera 
5:30 PM  Personal Intention 
 
SUNDAY, JANUARY 12 
9:30 AM   Thanksgiving mass on the 40th 
  wedding anniversary  
  for Barbara & Andrzej  
  Andrzejczak 
11:00 AM  †Stefania Krześniewska 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Teresa Bryniak 
Jan Kopacz 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Teresa Bryniak 
Jan Kopacz 

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, Mark Metzler, 
Arlene Nowakowski, Barbara Revis,Jessica Santos, 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 , Allen Metzler 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
December 29/Grudzień 29/ 2019 

Christmas collection: $ 4001 

First collection: $  1132 
Second collection:$  1952 

Our second collection this week is for: 
Rapair and Maintenance 

Our second collection next week is for: 
Communicating God’s Word 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 
Naprawy i Konserwacja 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:  
Katolickie środki masowego przekazu 

MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Jan.4-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jan.5-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jan.5-11 AM 
Grażyna Ożarowska & Tomasz Wojtak 
Sat. Jan.11-5:30 PM 
Kathleen Meehan 
Sun. Jan.12-9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Jan. 12-11:00 AM 
Iwona Kita & Natalia Juszczak 

 

 

 

Liturgical Calendar 

6 Mon Weekday  
1 Jn 3:22—4:6/Mt 4:12-17, 23-25 (212) Pss II 
7 Tue  Weekday  
1 Jn 4:7-10/Mk 6:34-44 (213) 
8 Wed Weekday  
1 Jn 4:11-18/Mk 6:45-52 (214) 
9 Thu Weekday  
1 Jn 4:19—5:4/Lk 4:14-22a (215) 
10 Fri Weekday  
1 Jn 5:5-13/Lk 5:12-16 (216) 
11 Sat  Weekday  
1 Jn 5:14-21/Jn 3:22-30 (217) 
12 SUN THE BAPTISM OF THE LORD  
Is 42:1-4, 6-7/Acts 10:34-38/Mt 3:13-17 (21) Pss Prop 

Rozpoczynamy cykl przybliżenia świętych, którzy   
znajdują sie w naszym kościele. 
 
Jeden jest tylko święty o tym imieniu – Kazimierz z   
dynastii Jagiellonów (1458 – 1484), drugi z kolei spośród 
sześciu synów 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 godnego 
pamięci rozumu”. Toteż król Kazimierz  
przeznaczył go na tron węgierski, lecz 
osadzenie młodego Jagiellończyka na tronie w 
Budzie nie powiodło się. Historyk niemiecki 
Jakub Caro sugerował 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 powoli do 
współrządów. Plany te pokrzyżowała jednak 
choroba: Kazimierz według kronikarza i 
medyka Macieja z Miechowa (Miechowity) – 
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 
wileńskiego 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 ostatecznie w Wilnie w 1604 r. 

Wcześniej (1602) otwarto grób królewicza i stwierdzono, 
że pomimo wielkiego zawilgocenia grobowca (cegły 
całkowicie   przemokły) ciało zmarłego okazało się nienar-
uszone.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, wydrukowanego prawdopodobnie w Krakowie 
w 1521 r. Późniejsze wizerunki – malarskie i graficzne – 
powielają ten schemat. Do najbardziej znanych portretów 
malarskich należy piękny, XVII – wieczny obraz olejny w 
kościele reformatów w Krakowie, tradycyjnie uważany za 
dar    Zygmunta III. Z grafiki warto wymienić 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.  

SAINT’S IN OUR CHURCH- SAINT CASIMIR 

We begin a cycle of bringing closer the saints        
who are in our church. 

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 teenager, 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      
dissatisfied with their king, they    
prevailed upon Casimir’s father, the 
king of     Poland, to send his son to  
take over the country. Casimir obeyed 
his father, as many young men over the 
centuries have obeyed their govern-
ments. The army he was supposed to 
lead was clearly outnumbered by the 
“enemy”; some of his troops were     
deserting because they were not paid. 
At the advice of his officers, Casimir 
decided to return home. 

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 empe-
ror’s daughter. 

He reigned briefly as king of Poland during his father’s 
absence. He died of lung trouble at 25 while visiting  
Lithuania, of which he was also Grand Duke. He was 
buried in Vilnius, Lithuania. 

 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. Dzisiaj przezywamy Uroczystość Objawienia 

Pańskiego. W związku z tym, na pamiątkę tego 

wydarzenia, zaznaczymy domy naszych mieszkań 

poświęconą kredą wypisując na nich symbole     

C+M+B oraz rok 2020 AD 

2. Już 10 stycznia w piątek na Mszy Św. o godz 7 

pm. odmówimy uroczyście akt ofiarowania się 

Jezusowi Chrystusowi przez Ręce Maryi. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich,  którzy przez 

33 dni przygotowywuja się do tego pięknego dnia, 

w którym oddamy siebie, naszej Mamie po to, aby 

jeszcze ścisłej  wejść w relację z Jej Synem 

Jezusem Chrystusem. Módlmy się w int 

wszystkich, którzy przygotowywują się do tego 

zawierzenia prosząc Pana Jezusa i Maryję o Ich 

prowadzenie. Maryjo nasza Mamo i Królowo 

prowadź nas i naucz nas otwarcia naszych serc, 

tak abyśmy umieli otworzyc się na działanie 

Twojej Maryjo miłości. Jezu Ty sie poprostu nami 

zajmij . 

3. Pragniemy poinformować że, istnieje możliwość 

zamówienia „półrocznej” lampki wotywnej w 

przedsionku kościoła. Szczegóły w biurze 

parafialnym. 

1. Today, Sunday, January 6th is the 

Epiphany of the Lord (Three Kings). In 

memory of this we put C+M+B and 2020 

on our door, to express our faith that God 

gives His blessing to those, who open  

their heart and house for Him. Blessed 

chalk and incense will be available at 

church.  

2. If you would like to you can order a 

votive lamp for a half of the year. For 

more information please call the rectory. 

      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  …………………..Fr. Zbigniew ………………………. 

   to bless my home. 

   Name: 

   Address and Telephone: 

   Date & Time preferred: 

   (you will be notified if a different date and time need to be arranged) 

 

 

 

 
 
 

  

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 
Dr. Bogdan Lekan, M.D. 

Music Director 
Ms. Paulina 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 

■ January 5
th 

2020■The Epiphany of the Lord 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

Where is the newborn king of the Jews? 
We saw his star at its rising 

and have come to do him homage. 
 

    Mt.2_1-12 

 
Gdzie jest nowo narodzony król 

żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego 
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy 

oddać mu pokłon. 


