
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, JULY 17 
5:30 PM † Stella & Peter Nowosielecki 
 
SUNDAY, JULY 18 
9:30 AM † Danuta Stachnik 
11:00 AM      O zdrowie i Boże błogosławienstwo dla Izabelli 
 w dniu 12 urodzin 
  
MONDAY, JULY 19 
7:30 AM For Parishioners 
 
TUESDAY, JULY 20 
7:00 PM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
 Czesława z okazji imienin oraz 70 urodzin 
 
WEDNESDAY, JULY 21 
7:30 AM Personal Intention 
  
THURSDAY, JULY 22 
7:30 AM Personal Intention 
 
FRIDAY, JULY 23 
7:00 PM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla  
 Anny Szorc z okazji urodzin 
 rq. Grażyna Ożarowska 
 
SATURDAY, JULY 24 
7:30 AM Personal Intention 
5:30 PM † Anthony Caputo 
 
SUNDAY, JULY 25 
9:30 AM Health and God’s blessings for Anna Ziemelis 
 on her birthday  
 rq. Krzciuk Family 
11:00 AM † Walter Puzio 
 

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Banack Family 
Helena & Wladyslaw Swieca 

*****  
Wieczyste Lampki 

 
Wieczyste lampki w tym tygodniu  

zostały ofiarowane za spokój dusz:  
Z Rodziny Banack 

Helena & Władysław Świeca 

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 & Darleen Nowakowski, Siostra Stanisława 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
July 11/Lipiec 11,2021 

First collection: $ 1,196.00 
Second collection: $ 473.00  

Our second collection this week is for: 
Archdiocesan Assessment 

 Our second collection next week is for  
 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 
Podatek Archidiecezjalny 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 
 

MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Jul.17-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul.18-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul.18-11:00 AM 
Grażyna Ożarowska 
Sat. Jul.24-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul.25-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul.25-11:00 AM 
Tomasz Wojtak 

 

 

 

Liturgical Calendar 

18 SUN SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Jer 23:1-6/Eph 2:13-18/Mk 6:30-34 (107) Pss IV 
19 Mon Weekday  
Ex 14:5-18/Mt 12:38-42 (395) 
20 Tue Weekday Saint Apollinaris 
Ex 14:21—15:1/Mt 12:46-50 (396) 
21 Wed Weekday  
Ex 16:1-5, 9-15/Mt 13:1-9 (397) 
22 Thu Saint Mary Magdalene  
Sg 3:1-4b 
23 Fri Weekday Saint Bridget 
Ex 20:1-17/Mt 13:18-23 (399) 
24 Sat Weekday 
Ex 24:3-8/Mt 13:24-30 (400) 

Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali - "wieży 
ryb" nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od 
Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; 

Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do grona Jego 
słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy 
się o wędrujących z Nim ludzi. 
Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pi-
sząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i 
śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) 
oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Mag-
dalena była jedną z trzech niewiast, które udały 
się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowane-
go, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Mag-
dalena ujrzała kamień od grobu odwalony, prze-
rażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego 
Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome 
miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła 
ich o tym. Potem sama wróciła do grobu Pana 
Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się 
jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powie-

działa Apostołom, że Chrystus żyje (Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego 
też jest nazywana apostola Apostolorum - apostołką Apostołów, a 
Kościół przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste 
wyznanie wiary. Wschód i Zachód, oddając hołd Magdalenie, 
obchodzą jej pamiątkę tego samego dnia - 22 lipca. 
Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii 
Magdalenie, że Pan Jezus wypędził z niej siedem złych duchów. 
Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawno-
grzesznicą, o której na innym miejscu pisze tenże Ewangelista 
(Łk 7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o której pisze św. 
Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi 
Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2). Współcześni bibliści, 
idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie, 
uważają jednak, że imię Maria miały trzy niewiasty nie mające ze 
sobą bliższego związku. Dotąd tak w liturgicznych tekstach, jak 
też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w 
roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Naj-
nowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Ma-
rię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci 
osobne dni wspomnienia. Marię Magdalenę nieraz utożsamiano 
także z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróce-
niu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem. 
Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na 
Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których 
od wieków licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej 
grób i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy 
zawładnęli miastem, jej relikwie miały zostać przeniesione z Efe-
zu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Kie-
dy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli 
przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie 
do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno 
sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie we-
dług legendy miała mieszkać przez 30 lat w jaskini jako pustelni-
ca i pokutnica, kiedy ją w dziurawej łódce na pełne morze wy-
wieźli Żydzi. 

Saint Mary Magdalene  
St. Mary Magdalene is one of the greatest saints of the Bible 
and a legendary example of God's mercy and grace. The precise 
dates of her birth and death are unknown, but we do know she 
was present with Christ during his public ministry, death and 
resurrection. She is mentioned at least a dozen 
times in the Gospels. 

Mary Magdalene has long been regarded as a 
prostitute or sexually immoral in western Chri-
stianity, but this is not supported in the scriptu-
res. It is believed she was a Jewish woman 
who lived among Gentiles, living as they did. 
The Gospels agree that Mary was originally a 
great sinner. Jesus cast seven demons out of 
her when he met her. After this, she told seve-
ral women she associated with and these wo-
men also became followers. 
There is also debate over if Mary Magdalene is 
the same unnamed women, a sinner, who we-
eps and washes Jesus' feet with her hair in the 
Gospel of John. Scholars are skeptical this is 
the same person. 
Despite the scholarly dispute over her backgro-
und, what she did in her subsequent life, after meeting Jesus, is 
much more significant. She was certainly a sinner whom Jesus 
saved, giving us an example of how no person is beyond the 
saving grace of God. 
During Jesus' ministry, it is believed that Mary Magdalene fol-
lowed him, part of a semi-permanent entourage who served 
Jesus and his Disciples. 
Mary likely watched the crucifixion from a distance along with 
the other women who followed Christ during His ministry. Ma-
ry was present when Christ rose from the dead, visiting his 
tomb to anoint his body only to find the stone rolled away and 
Christ, very much alive, sitting at the place they laid Him. She 
was the first witness to His resurrection. 
After the death of Christ, a legend states that she remained 
among the early Christians. After fourteen years, she was alle-
gedly put into a boat by Jews, along with several other saints of 
the early Church, and set adrift without sails or oars. The boat 
landed in southern France, where she spent the remaining years 
of her life living in solitude, in a cave. 
St. Mary Magdalene's feast day is July 22. She is the patroness 
of converts, repentant sinners, sexual temptation, pharmacists, 
tanners and women, and many other places and causes. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. Zapraszamy do zakupu  domowej 

roboty pierogów. Cały dochód ze 

sprzedaży przeznaczymy na 

utrzymanie naszego kościoła. 

 

2. W imieniu ks. Włodzimierza, oraz 

wszystkich organizatorów dziękuję 

rodzicom, którzy przyprowadzili 

swoje pociechy i uczestniczyli w 

zabawie  zorganizowanej  w ub. 

niedzielę - dla dzieci na 

rozpoczęcie lata, przyczyniając się 

do zasilenia budżetu naszej 

parafii. Dochód w wysokości         

$ 3800 został przekazany na konto 

Św. Józefa i za to wszystkim, 

którzy nas wspomogli serdeczne 

Bóg zapłać . Więcej info już  na 

naszej stronie parafialnej. 

1.  Today in the church hall, you will 

be able to buy fresh, homemade 

pierogi. We encourage you to buy, 

all profits from sales will be used 

to maintain our church. 

2. We would like to thank everyone 

who helped organize and plan the 

children’s festival that took place 

in our parish last weekend. This 

event not only helped connect us 

personally but it was a great 

financial help for our parish. We 

collected $3800 which will be 

used for our parish. We wish Gods 

blessings for everyone who 

helped. 

 

 

 

 
  

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 
Mrs. Alicja Kramarz 

Music Director 
Mr. Andrzej Raczkowski 
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 

■ July 18th■   Sixteenth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

They were like sheep without a 
shepherd; and he began to teach 

them many things. 
 

    Mk 6:30-34 
 

Zlitował się nad nimi, byli bowiem 
jak owce nie mające pasterza.  

I zaczął ich nauczać. 


