INTENTIONS
SATURDAY, JULY 18
5:30 PM
Innocent children of abortion
rq.Melanie Comas
SUNDAY, JULY 19
9:30 AM
† Urszula Marczyk
11:00 AM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Kariny z okazji urodzin
MONDAY, JULY 20
7:30 AM
For Parishioners
TUESDAY, JULY 21
7:00 PM
† Roman Niedojadało
w rocznicę śmierci
WEDNESDAY, JULY 22
7:30 AM
† Jan Sierżęga
rq. S.W. Wyka
THURSDAY, JULY 23
7:30 AM
Souls in purgatory
FRIDAY, JULY 24
7:00 PM
O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Anny z okazji imienin oraz z
podziękowaniem za łaski dla rodziny
Frankowskich
SATURDAY, JULY 25
7:30 AM
† Jan Sierżęga
rq. Ewa Kasperowicz
5:30 PM
Health and God’s blessing for
Alex & Max on their 2nd birthday
SUNDAY, JULY 26
9:30 AM
Health and God’s blessing for Anna
Ziemelis on her birthday
11:00 AM † Jan & Janina Kowal

LECTORS
Sat. Jul.18-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jul. 19-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jul.19-11 AM
Tomasz Wojtak
Sat. Jul.25-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jul. 26-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jul. 26-11:00 AM
Iwona Kita

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Ambrozy Drazek
Stanislaw Zak
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Ambroży Drążek
Stanisław Żak

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

COLLECTIONS / KOLEKTY
July 12/Lipiec 12, 2020
First collection: $ 921
Second collection:$ 742
Our second collection this week is for:
Archdiocesan Assessment
Our second collection next week is for:
Mission
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Podatek Archidiecezjalny
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Misje
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

SAINT SHARBEL MAKHLUF
Youssef Antoun Makhlouf was born in 1828, in Bekaa Kafra
(North Lebanon). He had a true Christian upbringing, which had
given him a passion for prayer. Then he followed his two hermit
uncles in the hermitage of the St Antonious Kozhaya monastery
and was converted to monastic and hermetical life.
In 1851, he left his family village and headed for the Our Lady of
Maifouk monastery to spend his first monastic year, and then he
went to the St Maron monastery in Annaya,
where he entered the Maronite Order, carrying
the name Charbel, a name of one of the Antioch
church martyrs of the second century. On
November 1st. 1853, he exposed his ceremonial
vows in St Maron's monastery - Annaya. Then
he completed his theological studies in the St
Kobrianous and Justina monastery in Kfifan,
Batroun.
He was ordained a priest in Bkerky, the Maronite Patriarchate, on July 23rd, 1859. He lived
16 years in the St Maron's monastery - Annaya.
From there, he entered, on February 15th, 1875,
the St Peter & Paul hermitage, which belongs to
the monastery. He was a typical saint and hermit, who spent his time praying and worshipping. Rarely had he left the hermitage where he
followed the way of the saintly hermits in prayers, life and practice.
St Charbel lived in the hermitage for 23 years. On December 16th,
1898 he was struck with an illness while performing the holy mass.
He died on Christmas' eve, December 24th, 1898, and was buried in
the St Maron monastery cemetery in Annaya.
Few months later, dazzling lights were seen around the grave. From
there, his corpse, which had been secreting sweat and blood, was
transferred into a special coffin. Hordes of pilgrims started swarming the place to get his intercession. And through this intercession, God blessed many people with recovery and spiritual graces.
In 1925, his beatification and canonization were proposed for declaration by Pope Pious XI. In 1950, the grave was opened in the
presence of an official committee which included doctors who verified the soundness of the body. After the grave had been opened
and inspected, the variety of healing incidents amazingly multiplied. A multitude of pilgrims from different religious facets started
flocking to the Annaya monastery to get the saint's intercession.
Prodigies reached beyond the Lebanese borders. This unique phenomenon caused a moral revolution, the return to faith and the
reviving of the virtues of the soul.

Liturgical Calendar
19 SUN SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Wis 12:13, 16-19/Rom 8:26-27/Mt 13:24-43 or 13:24-30 (106) Pss IV
20 Mon Weekday Saint Apollinaris
Mi 6:1-4, 6-8/Mt 12:38-42 (395)
21 Tue Weekday
Mi 7:14-15, 18-20/Mt 12:46-50 (396)
22 Wed Saint Mary Magdalene
Sg 3:1-4b or 2 Cor 5:14-17/Jn 20:1-2, 11-18 (603) Pss Prop
23 Thu Weekday Saint Bridget
Jer 2:1-3, 7-8, 12-13/Mt 13:10-17 (398)
24 Fri Weekday Saint Sharbel Makhlūf, Priest
Jer 3:14-17/Mt 13:18-23 (399)
25 Sat Saint James, Apostle
2 Cor 4:7-15/Mt 20:20-28 (605) Pss Prop

Święty Charbel urodził się w Libanie. Jest to ziemia, która, jak mówi legenda, pamięta
kroki Adama, który po wygnaniu z raju osiadł właśnie w Libanie. To tu sam Bóg,
według innej legendy, zszedł na ziemię i zasadził cedry.
Święty Charbel (Youssef Makhlouf) urodził się 8 maja w 1828 roku w Bqaakafra,
najwyżej położonej wiosce w Libanie, na wysokości 1800 m n.p.m., 140 km na północ
od Bejrutu. Stąd rozciągał się widok na Wadi Kadisha - Świętą Dolinę, gdzie w
licznych grotach żyli mnisi i pustelnicy. Rodzice byli żarliwymi katolikami obrządku
maronickiego.
Święty Charbel był najmłodszy z rodzeństwa, miał dwie starsze siostry i dwóch braci.
Na chrzcie otrzymał imię Józef. Rodzina miała skrawek ziemi, utrzymywała się ze
zbiorów z własnej ziemi i hodowli bydła. Kiedy Youssef miał 3
lata stracił ojca. Matka wyszła ponownie za mąż za drobnego
właściciela ziemskiego, uczciwego i pobożnego, który był
stałym diakonem.
Święty Charbel w wieku 23 lat uciekł z domu i wstąpił do
Klasztoru Matki Bożej, przyjął imię zakonne Charbel. Matka
odnalazła syna, bezskutecznie błagała go, by wrócił do domu.
Wkrótce poprosił o przeniesienie do klasztoru bardziej
odizolowanego. Dzięki temu znalazł się w klasztorze św. Marona w Annaya. 1 listopada 1853 r. przywdział habit zakonny i
złożył pierwsze śluby zakonne. Po złożeniu ślubów matka
wróciła, aby odwiedzić syna. On jednak nie zgodził się na spotkanie.
W 1853 r. został wysłany na 5 letnie studia teologiczne w
Kfifane, okazując się jednym z najzdolniejszych studentów. Od
swojego nauczyciela (Nimatullaha Al–Hardini, który został
kanonizowany w 2004 r. przez Jana Pawła II.) i kierownika
duchowego ze studiów, zwanego „świętym z Kfifane” nauczył
się skrupulatnego przestrzegania reguły zakonnej, postu,
umartwiania się i skromności stroju. Po ukończeniu studiów
teologicznych 23 lipca 1859 roku brat Charbel przyjął święcenia
kapłańskie i powrócił do Annaya.
Wyróżniał się w ascezie, pracy oraz posłuszeństwem. Jego dzień
wypełniony był modlitwą, pokutą i pracą. Był całkowicie
obojętny wobec dóbr materialnych i własnej woli. Wyrzekł się pieniędzy. Zwykle
pościł, niewiele sypiał. Mówił tylko wtedy, gdy go pytano i odpowiadał cichym głosem.
Szybko zauważono, że ma powołanie do życia w odosobnieniu. Był łagodny, pogodny,
zawsze uprzejmy i zagłębiony w modlitwie. Nosił zawsze kaptur opuszczony na oczy.
Powyżej klasztoru, na wysokości 1378 m n.p.m., znajdowała się pustelnia św. Piotra i
Pawła - erem dla trzech pustelników. 15 lutego 1875 roku, po 23 latach pobytu we
wspólnocie zakonnej w Annai o. Charbel otrzymał pozwolenie na przeniesienie się do
tego eremu.
Zmarł w wigilię Bożego Narodzeniu 1898r. Drogi do eremu zostały całkowicie zasypane śniegiem, do wysokości 1,5 metra. Stała się wówczas rzecz dziwna, otóż wszyscy
okoliczni mieszkańcy otrzymali wewnętrzne przekonanie o śmierci o. Charbela i jego
narodzeniu się do nieba. Młodzi mężczyźni wyruszyli z łopatami, aby odgarnąć śnieg.
25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia został pochowany we wspólnym grobie,
przyległym do muru zewnętrznego klasztoru, poza klauzurą. W pierwszą noc po
pogrzebie zauważono nad miejscem pochówku tajemnicze światło, widoczne w całej
dolinie, podobne do światła elektrycznego, które świeciło przez 45 nocy od dnia
pogrzebu. Oświetlało kopułę i mur klasztoru silniej niż światło dzienne. Wywołało to
wielkie poruszenie. Tysiące chrześcijan i muzułmanów przybywało do grobu, aby
zaobserwować to zjawisko. Niektórym nawet udało się otworzyć grób i zabrać kawałek
ubrania czy kilka włosów z brody eremity. Ze względów bezpieczeństwa patriarcha
maronicki nakazał przeniesienie ciała do klasztoru. Wówczas światło przestało się
pojawiać.Grób o. Charbela został otwarty w obecności lekarza i innych świadków. Była
w nim woda z mułem, ale zwłoki świętego pozostały nienaruszone. Ciało o Charbela
wydzielało wspaniały zapach oraz płyn nieznanego pochodzenia (pewien rodzaj surowicy z krwią). Zostało ono obmyte, ubrane w nowe szaty i włożone do trumny, do schowka niedostępnego dla wiernych. Co dwa tygodnie zakonnicy musieli zmieniać szaty z
powodu stale wydzielającego się płynu. Od tego czasu zaczęły się liczne uzdrowienia za
wstawiennictwem o. Charbela.
Dopiero 24 lipca 1927 roku ciało o. Charbela zostało włożone do metalowej trumny, ta
zaś znalazła miejsce w marmurowym grobowcu w kościele klasztornym. Ponieważ w
1950 roku z tego grobowca zaczął wyciekać tajemniczy płyn, Patriarcha kościoła maronickiego wydał polecenie otwarcia grobu i ekshumacji zwłok. Ciało pustelnika
wyglądało tak jak w chwili śmierci, nie wykazywało żadnych objawów rozkładu. Wydawało się, że o. Charbel śpi. Tajemniczy płyn nieustannie wydzielający się z ciała
całkowicie skorodował metalową trumnę i przedziurawił marmurowy grobowiec. Po
umyciu ciało o. Charbela przez kilka dni było wystawione na widok publiczny, a późnej
złożone do grobowca i zacementowane. Tego roku odnotowano rekordową liczbę
uzdrowień. Klasztor w Annaya stał się celem pielgrzymek, nie tylko dla chrześcijan, ale
również dla muzułmanów.
Ciało świętego było giętkie, w nienaruszonym stanie, ale zanurzone w tajemniczym
płynie, który się z niego nieustannie wydobywał. Różnymi sposobami próbowano
powstrzymać wydzielanie płynu, ale bezskutecznie. Ciało w ciągu 17 lat było 34 razy
badane przez naukowców. Stwierdzili oni, że ciało o. Charbela zachowuje się w nienaruszonym stanie, wydzielając tajemniczy płyn dzięki interwencji samego Boga.
W 1965 roku, pod koniec Soboru Watykańskiego, o. Charbel został beatyfikowany
przez papieża Pawła VI, a 9.10.1977r. został kanonizowany na placu Św. Piotra w
Rzymie. Kilka miesięcy przed kanonizacją ciało zaczęło się wysuszać.
Od tej pory miliony pielgrzymów przybywają do grobu Świętego Pustelnika, gdzie
dokonują się cudowne uzdrowienia duszy i ciała, nawrócenia liczone w tysiące. 10%
uzdrowień dotyczy osób nieochrzczonych.

News & Announcements
1. I wanted to inform everyone that we are
offering masses during the week and during the
weekend as before. Yet, there are some
restrictions, such as, a maximum of 50 people
in the church and everyone needs to wear a
mask. There is also disinfectant as you enter
and leave the church. The offering basket will
not be passed around and it will be placed in
the rear of the sanctuary. This is all in effect to
help stop the spread of disease.

1.

ST. JOSEPH’S

Pragnę poinformować, a dla większości z Was przypomnieć, że już
normalnie sprawowane są msze święte w tygodniu, oraz msze
święte niedzielne licząc od soboty wieczorem. Pozostają jednak w

ROMAN CATHOLIC CHURCH

mocy pewne restrykcje; ograniczona ilość osób wiernych, którzy
mogą brać udziału w Eucharystii do 50 osób, również wymagana
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jest maska na twarz podczas całego pobytu w kościele. Przy wejściu
do kościoła do państwa dyspozycji są środki dezynfekujące. Kolekta

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601

nie jest zbierana w tradycyjny sposób, jednakże ofiarę na cele
kościoła można złożyć do koszyczków znajdujących się z tylu

Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,
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kościoła.
2.

Wymagane są też dodatkowe środki mające na celu podnieść
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Fr. Włodzimierz Łaś, SDS
Weekend Assitant
Very Rev. Canon Stanley Wałęga
Parish Secretary
Mrs. Grażyna Druciak
Trustees
Mr. Wallace P. Nowosielecki
Mrs. Elżbieta Kusek

bezpieczeństwo w naszych świątyniach. Pragnę poinformować, że

2. We also wanted to inform you that we have
professionally added filters to our air
conditioning and heating unit so that there is
no spread of virus’ in the air. Special UV light
is used similarly as is used in hospitals. We
wanted to thank all the parishioners who
helped with this installation.
I wanted to include the number of people who
attended masses the past two weeks.
Saturday July 4, 5:30 - 11 people, Sunday July
5, 9:30 - 37 people. 11:00 - 32 people.
Saturday July 11, 5:30-24 people, Sunday July
12, 9:30-48 people, 11:00- 49 people
As we can see the least amount of people
attend the Sunday vigil and 9:30 am mass.
Although it is a difficult time, our Church is
supporting that we create a place of common
worship as was present in our Churches prior
to the pandemic. If the number of people
attending these masses does increase, our
Church will implement more Sunday masses.
Similarly, we will be using the AC more often
to help stop the spread of disease and thus
costs will go up. We ask to consider this when
offering to our parish.
We also wanted to thank everyone who sent
their donations during the pandemic in the
mail. It helped our parish. God Bless everyone
who is supporting our parish.
3. Thank you to Joanna Lekan for $1000 donation
to purchase the professional air conditioning
filters.

■ July 19th■ Sixteenth Sunday in Ordinary Time

Informacje i Ogłoszenia

w naszym systemie chłodzenia i ogrzewania zamontowaliśmy
profesjonalne filtry, mające na celu wysterylizowanie powietrza,
które jest wtłaczane do kościoła. Zimne powietrze w lecie, a w
zimie ciepłe, po przejściu przez strefę światła ultrafioletowego /
filtry UV/ jest sterylnie czyste, zabijane są wszelkie bakterie,
drobnoustroje, wirusy, powtarzam powietrze jest sterylnie czyste.

Pastoral Council Chairman
Music Director
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Parish Finance Council
Mrs.Marzanna Kopacz
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

Taki sam rodzaj filtrów stosuje się w salach operacyjnych w
szpitalach, gdzie wymagane jest sterylnie czyste powietrze.
Instalacja ta została zamontowana dzięki pomocy naszych parafian i
nie tylko. Za szybką reakcję na podniesienie stanu naszego
bezpieczeństwa składałem im stokrotne Bóg Zapłać.
Chciałem również poinformować o frekwencji na niedzielnych
Mszach świętych w czasie ostatnich dwóch niedziel.
Sobota 4 lipca 5:30 – 11 osób, Niedziela 5 lipca 9:30 - 37 osób,
11:00 – 32 osoby.
Sobota 11 lipca 5:30-24 osoby, Niedziela 12 lipca 9:30 48 osób,
11:00-49 osób.
Jak pokazują nam liczby, najmniej liczna jest sobotnia msza święta
o godzinie 05:30pm, również niedzielna msza święta po angielsku o
godzinie 09:30am nie przekracza ilościowo 50 osób.
Drodzy parafianie choć nadal jesteśmy mocno ograniczeni w naszej
wolności normalnego działania, zachęcam jednak do wspólnej
modlitwy, do odbudowy naszych normalnych ludzkich zachowań i
braterskich więzi. W razie konieczności, gdyby suma wiernych
przekroczyła limity, zostanie odprawiona dodatkowa msza w
niedzielę.
Kochani wielu z was, w czasie, kiedy kościół był przymusowo
zamknięty, wspomagało nas ofiarami przysyłanymi droga pocztową
lub osobiście dostarczało ofiary na plebanie. Stokrotne Bóg Zapłać
za troskę o naszą świątynie.
Zachęcam do lektury biuletynu parafialnego w wersji
elektronicznej.
3.

Składam serdeczne podziękowania dla pani Joanny Lekan za ofiarę
w 1000$ na zakup profesjonalnych filtrów do klimatyzacji.

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.

He who sows good seed is the
Son of Man.
Mt 13:24-43

Tym, który sieje dobre nasienie,
jest Syn Człowieczy.

