
 

 

 
INTENTIONS 

SATURDAY, JULY 25 
5:30 PM Health and God’s blessings for  
 Alex & Max on their 2nd birthday 
  
SUNDAY, JULY 26 
9:30 AM Health and God’s blessings for Anna 
 Ziemelis on her birthday 
11:00 AM  † Jan & Janina Kowal 
 
MONDAY, JULY 27 
7:30 AM For Parishioners 
 
TUESDAY, JULY 28 
7:00 PM † Anna & Walenty Marcol 
 
WEDNESDAY, JULY 29 
7:30 AM † Jan Sierżęga 
 rq. Anna Czapnik 
 
THURSDAY, JULY 30 
7:30 AM † Jan Sierżęga 
 rq.Danuta RaRosa 

FRIDAY, JULY 31 
7:00 PM † Robert 
 
SATURDAY, AUGUST 1 
7:30 AM To fulfill God’s plan in Adam’s life. 
5:30 PM † Stella & Peter Nowosielecki 
 rq. Deborah & Wallace Nowosielecki 
 
SUNDAY, AUGUST 2 
9:30 AM Health and God’s blessings for 
 Martyna on her birthday 
11:00 AM † Wiesław Woźniel i zmarłych z 
 rodziny Woźniel 

 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Jadwiga & Jozef Lesien 
Wieslawa & Tadeusz Mulkowski 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Jadwiga & Józef Lesień 
Wiesława & Tadeusz Mulkowski 

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 19/Lipiec 19, 2020 

First collection: $ 978 

Second collection:$ 736 

Our second collection this week is for: 
Mission 

Our second collection next week is for: 
Air Conditioning 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 
Misje   

 Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:  
     Klimatyzacja Kościoła 

 
MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Jul.25-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul. 26-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul.26-11 AM 
Tomasz Wojtak 
Sat. Aug.01-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug.02-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Aug. 02-11:00 AM 
Marzanna Kopacz 

 

 

 

Liturgical Calendar 

26 SUN SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
1 Kgs 3:5, 7-12/Rom 8:28-30/Mt 13:44-52 or 13:44-46 (109) Pss I 
27 Mon Weekday  
Jer 13:1-11/Mt 13:31-35 (401) 
28 Tue Weekday 
Jer 14:17-22/Mt 13:36-43 (402) 
29 Wed Saint Martha 
Jer 15:10, 16-21 (403)/Jn 11:19-27 or Lk 10:38-42 (607) 
30 Thu Weekday Saint Peter Chrysologus 
Jer 18:1-6/Mt 13:47-53 (404) 
31 Fri Saint Ignatius of Loyola, Priest 
Jer 26:1-9/Mt 13:54-58 (405) 
1 Sat Saint Alphonsus Liguori 
Jer 26:11-16, 24/Mt 14:1-12 (406) 

Św. Alfons Liguori urodził się 27 września 1696 r. w 
miejscowości Marianella koło Neapolu. Dwa dni później został 
ochrzczony. W Neapolu głosił wówczas kazania św. Franciszek 
de Hieronimo. Zaproszony do państwa Liguori wypowiedział nad 
dzieckiem prorocze słowa: Będzie on żył ponad 90 lat, zostanie 
biskupem i położy wielkie zasługi dla Kościoła. Spełniły się one 

w stu procentach. 
Jego rodzicie – Józef i Anna – pochodzili z rodzin 
arystokratycznych, stąd św. Alfons otrzymał 
wszechstronne wykształcenie. Studia na uniwer-
sytecie w Neapolu ukończył w wieku 16 lat, uz-
yskując doktoraty z prawa kanonicznego i cywil-
nego. Po zakończeniu studiów rozpoczął karierę 
adwokacką w Neapolu. W 1723 r. po nies-
prawiedliwie przegranym procesie, postanowił 
zrobić coś, o czym myślał już wcześniej – wstąpił 
do seminarium duchownego. 21 grudnia 1726 
roku został wyświęcony na kapłana. Przez 
pierwsze lata kapłaństwa związany był z jedną z 
neapolitańskich parafii, gdzie od razu z zapałem 

oddał się pracy kaznodziejskiej i spowiedzi. Oprócz swoich 
zwykłych obowiązków, służył posługą kapłańską w najbardziej 
ubogich i opuszczonych dzielnicach miasta, wiele czasu spędzał z 
bezdomnymi i zaniedbaną moralnie młodzieżą Neapolu. Założył 
dla nich „Kaplice wieczorne”. Pod koniec jego życia działały 72 
takie kaplice. 
W 1732 roku Alfons Liguori założył Zgromadzenie Najświętsze-
go Odkupiciela, czyli zakon redemptorystów, którego zadaniem 
jest poprzez publiczne misje i rekolekcje głosić Ewangelię wśród 
ubogich i najbardziej opuszczonych. Wtedy też na cześć Bożej 
Rodzicielki przyjął drugie imię Maria. W 1762 r. został mian-
owany biskupem diecezji Santa Agata dei Gotti. Po 13 latach zre-
zygnował z zarządzania diecezją i powrócił do klasztoru w Paga-
ni, gdzie zmarł 1 sierpnia 1787 r. Tam też został pochowany. W 
ciągu swego długiego życia napisał wiele wspaniałych prac stan-
owiących dziś fundament katolickiej teologii: Teologię moralną, 
Wysławianie Maryi, Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, 
Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym i wiele in-
nych. W 1816 r. papież Pius VII ogłosił Alfonsa błogosławionym, 
a Grzegorz XIV kanonizował go w 1839 roku. Papież Pius IX 
nadał mu w 1871 r. tytuł Doktora Kościoła. Pius XII ogłosił św. 
Alfonsa patronem spowiedników i moralistów.Jego liturgiczne 
wspomnienie obchodzimy 1 sierpnia. 
Św. Alfons uczył, że świętość jest powszechnym powołaniem 
wszystkich ludzi. Mówił przede wszystkim o miłości Boga do 
człowieka, o cierpiącym za nas Chrystusie oraz o tym, jak 
człowiek może odpowiedzieć na tak wielką miłość Boga. Szcze-
gólną moc jego słowom nadawały kazania o Jezusie 
ukrzyżowanym. Mówił: Jeśli ktoś nie pokocha Jezusa 
ukrzyżowanego, nie pokocha Go nigdy. Z głoszeniem przez św. 
Alfonsa miłości Bożej i umiłowania Jezusa cierpiącego łączyło 
się konsekwentne wezwanie do radykalnego nawrócenia. Polegać 
ono miało w rzeczywistości na tym, by na miłość Boga od-
powiedzieć świętością codziennego życia. 
Św. Alfons zasłużył na późniejszy tytuł patrona spowiedników. 
Spowiednik wedle założyciela redemptorystów miał być bardziej 
miłosiernym, kochającym ojcem, aniżeli surowym sędzią. 
Każdego petenta traktował niezwykle poważnie, starając się do-
trzeć do najgłębszych pokładów jego sumienia. Zawsze potrafił 
stosować lekarstwo odpowiednie w danym przypadku. Dla św. 
Alfonsa posługa spowiedzi była bezpośrednio związana z dziełem 
ewangelizacji, należącym do podstawowych zadań powołania 
kapłańskiego. 

SAINT ALPHONSUS LIGUORI 

Moral theology, Vatican II said, should be more thoroughly nourished by 
Scripture, and show the nobility of the Christian vocation of the faithful and 
their obligation to bring forth fruit in charity for the life of the world. Alphon-
sus, declared patron of moral theologians by Pius XII in 1950, would rejoice 
in that statement. 
In his day, Alphonsus fought for the liberation of moral theology from the 
rigidity of Jansenism. His moral theology, which went through 60 editions in 
the century following him, concentrated on the practical and 
concrete problems of pastors and confessors. If a certain 
legalism and minimalism crept into moral theology, it 
should not be attributed to this model of moderation and 
gentleness. 
At the University of Naples, Alphonsus received a doctorate 
in both canon and civil law by acclamation, at the age of 16, 
but he soon gave up the practice of law for apostolic activi-
ty. He was ordained a priest, and concentrated his pastoral 
efforts on popular parish missions, hearing confessions, and 
forming Christian groups. 
He founded the Redemptorist congregation in 1732. It was 
an association of priests and brothers living a common life, 
dedicated to the imitation of Christ, and working mainly in 
popular missions for peasants in rural areas. Almost as an 
omen of what was to come later, he found himself deserted 
after a while by all his original companions except one lay brother. But the 
congregation managed to survive and was formally approved 17 years later, 
though its troubles were not over. 
Alphonsus’ great pastoral reforms were in the pulpit and confessional—
replacing the pompous oratory of the time with simplicity, and the rigorism of 
Jansenism with kindness. His great fame as a writer has somewhat eclipsed 
the fact that for 26 years he traveled up and down the Kingdom of Naples 
preaching popular missions. 
He was made bishop at age 66 after trying to reject the honor, and at once 
instituted a thorough reform of his diocese. 
His greatest sorrow came toward the end of his life. The Redemptorists, pre-
cariously continuing after the suppression of the Jesuits in 1773, had difficul-
ty in getting their Rule approved by the Kingdom of Naples. Alphonsus acce-
ded to the condition that they possess no property in common, but with the 
connivance of a high Redemptorist official, a royal official changed the Rule 
substantially. Alphonsus, old, crippled and with very bad sight, signed the 
document, unaware that he had been betrayed. The Redemptorists in the Pa-
pal States then put themselves under the pope, who withdrew those in Naples 
from the jurisdiction of Alphonsus. It was only after his death that the bran-
ches were united. 
At 71, Alphonsus was afflicted with rheumatic pains which left incurable 
bending of his neck. Until it was straightened a little, the pressure of his chin 
caused a raw wound on his chest. He suffered a final 18 months of “dark 
night” scruples, fears, temptations against every article of faith and every 
virtue, interspersed with intervals of light and relief, when ecstasies were 
frequent. 
 
Alphonsus is best known for his moral theology, but he also wrote well in the 
field of spiritual and dogmatic theology. His Glories of Mary is one of the 
great works on that subject, and his book Visits to the Blessed Sacrament 
went through 40 editions in his lifetime, greatly influencing the practice of 
this devotion in the Church. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. W sobotę, 1 sierpnia o godzinie 7:30 am 

zostanie odprawione nabożeństwo 

pierwszej soboty miesiąca. 

2. 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. „Wierni w wierze na rowerze” 

W dniach od 17-19 lipca odbyła się 

doroczna pielgrzymka rowerowa do 

amerykańskiej Częstochowy w 

Doylestown, Pa. W pielgrzymce wziął 

również udział ks. Włodzimierz oraz troje 

naszych parafian. 

1. On Saturday, August 1 we are 

celebrating the first Saturday of 

the month. Mass will be held at 

7:30 am in English.  

2. We  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. "Faithful in the faith on the 

bike" 

From July 17-19, an annual 

bicycle pilgrimage to American 

Czestochowa in Doylestown, Pa 

took place.  

Fr. Wlodzimierz and our 

parishioners also took part in the 

pilgrimage. 

 

 

 
  

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 
 

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 

■ July 26th■ Seventeenth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

The angels will go out and separate the 
wicked from the righteous 

and throw them into the fiery furnace, 
where there will be wailing and grinding 

of teeth. 
    Mt. 13-44-52 

 
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą 

aniołowie, wyłączą złych spośród 
sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; 

tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 


