
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, JULY 24 
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 
  
MONDAY, JULY 26 
7:30 AM For Parishioners 
 
TUESDAY, JULY 27 
7:00 PM Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
 o dalsze - od Małgosi Ziarnik 
 
WEDNESDAY, JULY 28 
7:30 AM Personal Intention 
  
THURSDAY, JULY 29 
7:30 AM Personal Intention 
 
FRIDAY, JULY 30 
7:00 PM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marceli 
 z okazji 30 urodzin 
 
SATURDAY, JULY 31 
7:30 AM Personal Intention 
5:30 PM † Virginia M. Zagleski 
 rq. daughter Donna 
 
SUNDAY, AUGUST 1 
9:30 AM † Teresa Łuczko -Amborska 
 rq. Andrzej & Zofia Zakrzewscy 
11:00 AM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Martyny
 z okazji urodzin 

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Blonarowicz & Sobolewski Family 
Stanislaw Blonarowicz 

*****  
Wieczyste Lampki 

 
Wieczyste lampki w tym tygodniu  

zostały ofiarowane za spokój dusz:  
Z Rodzin Błonarowicz & Sobolewski 

Stanisław Błonarowicz 

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, 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, 

Ken O’Reiily 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
July 18/Lipiec 18,2021 

First collection: $ 939,00 
Second collection: $ 855,00 

Our second collection this week is for: 
 

 Our second collection next week is for  
Air Conditioning 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 
 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 
Klimatyzacja 

MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Jul.24-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul.25-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul.25-11:00 AM 
Tomasz Wojtak 
Sat. Jul.31-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug.01-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug.01-11:00 AM 
Bożena Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

25 SUN SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
2 Kgs 4:42-44/Eph 4:1-6/Jn 6:1-15 (110) Pss I 
26 Mon Saints Joachim and Anne 
Ex 32:15-24, 30-34/Mt 13:31-35 (401) 
27 Tue Weekday  
Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28/Mt 13:36-43 (402) 
28 Wed Weekday  
Ex 34:29-35/Mt 13:44-46 (403) 
29 Thu Saint Martha  
Ex 40:16-21, 34-38 (404)/Jn 11:19-27 or Lk 10:38-42 (607) 
30 Fri Weekday  
Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37/Mt 13:54-58 (405) 
31 Sat Saint Ignatius of Loyola 
Lv 25:1, 8-17/Mt 14:1-12 (406) 

Św. Ignacy Loyola jest założycielem Towarzystwa Jezusowgo w Kościele 
katolickim. Zanim do tego doszło w 1540 roku przeszedł długą drogę podda-
jąc się działaniu Boga. Inigo, bo takie jego było imię jakie otrzymał na chrzcie 
świętym, pochodził z bardzo licznej rodziny szlacheckiej w kraju Basków w 
Hiszpanii, był trzynastym dzieckiem. Jego przodkowie z narażeniem życia 
bronili króla Kastylii. W dzieciństwie i wczesnej młodości otrzymał wycho-
wanie religijne, modlił się z innymi w domu, nawiedzał pobliskie sanktuarium 
maryjne. 
Na zamku w Arevalo przyuczano Iniga do służby na dworze królewskim. 
Marzył już wtedy o ziemskiej sławie. Chciał ożenić się z panią serca należącą 
do książęcego a nawet do królewskiego rodu.  
Podczas rekonwalescencji, z braku innych książek, chętnie czytał Ewangelię i 
historie o świętych. Zauważył wtedy, że pociecha płynąca z tych lektur trwa 
dłużej aniżeli ta spowodowana przyziemnymi pragnieniami. Pan Jezus coraz 
bardziej dotykał jego serca posługując się także jego wrodzoną ambicją i 
pragnieniem odznaczenia się czymś wielkim. Myślał sobie: skoro św. Domi-
nik i św. Franciszek dokonali tak wielkich rzeczy dla Boga, dlaczego i ja nie 
miałbym podobnych dokonać? 
Pewnego dnia 1522 roku postanowił na dobre zerwać z próżnym życiem, by 
całkowicie należeć do Jezusa. Swój rycerski strój zostawił żebrakowi i w jego 
zgrzebnej sukni pieszo udał się do sanktuarium Matki Bożej w Montserrat. 
Tam czuwał przez całą noc, jak przystało na prawdziwego rycerza swojej 
Pani. Otrzymał wtedy dozgonną łaskę całkowitej wolności od pokus ciele-
snych. Następnie skierował swoje kroki do Manresy, gdzie zamieszkał w 
szpitalu. Posługiwał chorym a w wolnych chwilach oddawał się osobistej 
modlitwie. 
Toczył tam prawdziwą walkę duchową, nękała go nawet pokusa samobójstwa. 
Odbył kilkudniową spowiedź. Robił już wtedy notatki ze swych medytacji i 
przeżyć mistycznych, które stały się w przyszłości zrębem dla jego Ćwiczeń 
duchownych zatwierdzonych później przez papieża w 1548 roku. 
Nad rzeką Cardoner, która płynęła opodal, doświadczył łaski widzenia 
„całości wiary”. W jednym momencie pojął najważniejsze tajemnice chrześci-
jańskiej wiary w ich wzajemnym powiązaniu. Kilka lat przed swoją śmiercią 
powiedział o niej, że była większa od wszystkich innych łask otrzymanych w 
ciągu całego życia. W Manresie zapragnął przez całe życie „być z Jezusem”, 
Królem wieków, by z całkowitym oddaniem walczyć pod Sztandarem Krzyża. 
Pragnienie naśladowania Jezusa zaprowadziło naszego Pielgrzyma w 1523 
roku do Jerozolimy, jednak Pan Bóg nie chciał, by na stałe się tam zatrzymał. 
Powróciwszy do Hiszpanii od 1526 roku zaczął studiować w Alkali. Jedno-
cześnie udzielał Ćwiczeń duchownych, co spotkało się z trudnościami ze 
strony inkwizycji. Sędziowie zakazywali mu prowadzenia rekolekcji do czasu 
gdy ukończy studia filozoficzne i teologiczne i otrzyma święcenia kapłańskie. 
Inigo udał się więc na krótko do Salamanki a następnie w 1528 roku do Pary-
ża, gdzie jako dorosły mężczyzna (miał ponad trzydzieści lat) uczył się z 
dziećmi łaciny. Tam, urzeczony historią męczennika z Antiochii, zmienił 
sobie imię na Ignacy. Szybko pozyskał sobie pierwszych przyjaciół, bł. Piotra 
Favra i św. Franciszka Ksawerego a kilku innych towarzyszy, z którymi 15 
sierpnia 1534 roku złożył śluby czystości i ubóstwa. Kilka lat później, w 1537 
roku przyjmują w Wenecji święcenia kapłańskie i rozpoczynają pracę apostol-
ską. Podobnie jak kiedyś Ignacy, pragną udać się do Ziemi Świętej. A kiedy 
przez rok nie odpłynął tam żaden statek, udali się do Rzymu, by oddać się do 
dyspozycji papieżowi. W uroczystość Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1538 
roku Ignacy odprawił swoją Mszę świętą prymicyjną. Pierwotnie chciał to 
uczynić w Betlejem, w miejscu narodzin Zbawiciela świata. 
By zachować jedność w grupie przyjaciół oddanych Panu, postanawiają zało-
żyć zakon, którego pierwszym generałem, z niemałymi oporami został wybra-
ny Ignacy Loyola. Zaczął wtedy pisać zręby pod Konstytucje Towarzystwa 
Jezusowego. Bardzo pragnął, by nowy zakon nosił Imię Jezusa i był oddany w 
służbie Stolicy Świętej. Miało go cechować przywiązanie do Ojca Świętego, 
co było w tym czasie niezwykle ważne, ze względu na rozszerzającą się wtedy 
reformację. Zakon zatwierdzony został 27 września 1540 roku. 
Ignacy odchodził po nagrodę do nieba 31 lipca 1556 roku. Zakon liczył już 
wtedy ok. 1000 jezuitów. W 1567 roku do rzymskiego nowicjatu jezuitów 
zapukał pierwszy Polak, św. Stanisław Kostka. Święty Ignacy został kanoni-
zowany przez Grzegorza XV w 1622 roku.  

Saint Ignatius of Loyola 
The founder of the Jesuits was on his way to military fame and 
fortune when a cannon ball shattered his leg. Because there were 
no books of romance on hand during his convalescence, Ignatius 
whiled away the time reading a life of Christ and lives of the sa-
ints. His conscience was deeply touched, and a long, painful tur-
ning to Christ began. Having seen the Mother of God in a vision, 
he made a pilgrimage to her shrine at Montserrat near Barcelona. 
He remained for almost a year at nearby Manresa, sometimes with 
the Dominicans, sometimes in a pauper’s hospice, often in a cave 
in the hills praying. After a period of great peace of mind, he went 
through a harrowing trial of scruples. There was no comfort in 
anything—prayer, fasting, sacraments, penance. At length, his pea-
ce of mind returned. 

It was during this year of conversion that Ignatius began to write 
down material that later became his greatest work, the Spiritual 
Exercises. 

He finally achieved his purpose of going to the Holy Land, but 
could not remain, as he planned, because of the hostility of the 
Turks. Ignatius spent the next 11 years in various European univer-
sities, studying with great difficulty, beginning almost as a child. 
Like many others, his orthodoxy was questioned; Ignatius was 
twice jailed for brief periods. 

In 1534, at the age of 43, he and six others—one of whom was 
Saint Francis Xavier—vowed to live in poverty and chastity and to 
go to the Holy Land. If this became impossible, they vowed to 
offer themselves to the apostolic service of the pope. The latter 
became the only choice. Four years later Ignatius made the asso-
ciation permanent. The new Society of Jesus was approved by Po-
pe Paul III, and Ignatius was elected to serve as the first general. 

When companions were sent on various missions by the pope, 
Ignatius remained in Rome, consolidating the new venture, but still 
finding time to found homes for orphans, catechumens, and peni-
tents. He founded the Roman College, intended to be the model of 
all other colleges of the Society. 

Ignatius was a true mystic. He centered his spiritual life on the 
essential foundations of Christianity—the Trinity, Christ, the Eu-
charist. His spirituality is expressed in the Jesuit motto, Ad majo-
rem Dei gloriam—“for the greater glory of God.” In his concept, 
obedience was to be the prominent virtue, to assure the effective-
ness and mobility of his men. All activity was to be guided by a 
true love of the Church and unconditional obedience to the Holy 
Father, for which reason all professed members took a fourth vow 
to go wherever the pope should send them for the salvation of 
souls. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

    

   Pierogis 
 
    Thank you to everyone who took time to help make 
all of the pierogis. I would also like to thank all of those 
who purchased pierogis. Your time and effort is truly 
appreciated. You all have came together to help the 
church with your time, effort, and donations. We are all 
one big family and always come together as one to 
support one another and that is very special. Everyone 
always shows their support and it never goes unnoticed 
or unappreciated. I am truly grateful I get to witness all 
of us be a family everyday here in this church. Thank 
you again for all of your time and support.                  
The total income from the seal of PIREOGIS was 
almost $ 900. 
Bóg  Zapłać !!! 
Marysia 

                        ParafialnePierogi 
 
     Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy poświęcili 
swój czas, aby pomóc w przygotowaniu domowych     
pierogów. Dziękuję też wszystkim, którzy kupili pierogi. 
Zebraliśmy się razem, aby pomóc kościołowi, swoim   
czasem, wysiłkiem i darowiznami. Wszyscy jesteśmy  
jedną wielką   rodziną i zbieramy się razem, aby wspierać 
się nawzajem, a to jest w dzisiejszych czasach bardzo  
wyjątkowe i cenne.  Jestem naprawdę wdzięczna, że 
każdego dnia w tym kościele mogę być świadkiem, jak 
wszyscy jesteśmy rodziną. Jeszcze raz dziękuję za cały 
wasz trud i wsparcie.  
Kwota uzbierana ze sprzedaży pierogów to prawie   

900 dolarówBóg Zapłać!!! 

 Marysia 

 

 

 

 
  

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 25th■   Seventeenth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

This is truly the Prophet, the 
one who is to come into  

the world. 
 

    Jn 6:1-15 
 

Ten prawdziwie jest prorokiem, 
który ma przyjść na świat. 


