INTENTIONS
SATURDAY, JUNE 12
5:30 PM
† Arlene & Carl Nowakowski
SUNDAY, JUNE 13
9:30 AM
Health and God’s blessings for David Segro
on his birthday
11:00 AM
† Henryk Jaroń
7:00 PM
Msza dziękczynna z okazji 35 rocznicy
święceń kapłańskich ks. Włodzimierza
MONDAY, JUNE 14
7:30 AM
For Parishioners
TUESDAY, JUNE 15
7:00 PM
Za dusze w czyśćcu cierpiące
WEDNESDAY, JUNE 16
7:30 AM
† Robert Bryniak
THURSDAY, JUNE 17
7:30 AM
Deceased Slavatorian Fathers
FRIDAY, JUNE 18
7:00 PM
Msza dziękczynno -błagalna z okazji
38 rocznicy śluby Małgorzaty i Emila
SATURDAY, JUNE 19
7:30 AM
† John & Stashia
† John Francis Kotowski
† John Philip Comas
5:30 PM
† Stella & Peter Nowosielecki
SUNDAY, JUNE 20
9:30 AM
For all Fathers
11:00 AM
Za wszystkich Ojców

LECTORS
Sat. Jun.12-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jun.13-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jun.13-11:00 AM
Iwona Kita
Sat. Jun. 19-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jun.20-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Jun.20-11:00 AM
Tomasz Wojtak

Saint Romuald

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Sierzega Family
Skorski Family
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Z rodziny Sierżęga
Z rodziny Skórski

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
June 06/Czerwiec 06, 2021
First collection: $ 1420
Second collection: $ 912
Our second collection this week is for:
Father’s Day
Our second collection next week is for
Archdiocesan Assessment
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Dzień Ojca
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Podatek Archidiecezjalny
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

In the midst of a wasted youth, Romuald watched his father
kill a relative in a duel over property. In horror he fled to a
monastery near Ravenna. After three years, some of the
monks found him to be uncomfortably holy and eased him out.
Romuald spent the next 30 years
going about Italy, founding monasteries and hermitages. He longed
to give his life to Christ in martyrdom, and got the pope’s permission to preach the gospel in Hungary. But he was struck with illness
as soon as he arrived, and the
illness recurred as often as he tried
to proceed.
During another period of his life,
Romuald suffered great spiritual
dryness. One day as he was praying Psalm 31 (“I will give you understanding and I will instruct
you”), he was given an extraordinary light and spirit which
never left him.
At the next monastery where he stayed, Romuald was accused of a scandalous crime by a young nobleman he had rebuked for a dissolute life. Amazingly, his fellow monks believed the accusation. He was given a severe penance, forbidden from offering Mass, and excommunicated—an unjust
sentence that he endured in silence for six months.
The most famous of the monasteries Romuald founded was
that of the Camaldoli in Tuscany. Here began the Order of
the Camaldolese Benedictines, uniting the monastic and eremitical lives. In later life Romuald’s own father became a
monk, wavered, and was kept faithful by the encouragement
of his son.
Reflection
Christ is a gentle leader, but he calls us to total holiness.
Now and then, men and women are raised up to challenge us
by the absoluteness of their dedication, the vigor of their spirit, the depth of their conversion. The fact that we cannot
duplicate their lives does not change the call to us to be totally open to God in our own particular circumstances.

Liturgical Calendar
13 SUN ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Ez 17:22-24/2 Cor 5:6-10/Mk 4:26-34 (92) Pss III
14 Mon Weekday
2 Cor 6:1-10/Mt 5:38-42 (365)
15 Tue Weekday
2 Cor 8:1-9/Mt 5:43-48 (366)
16 Wed Weekday
2 Cor 9:6-11/Mt 6:1-6, 16-18 (367)
17 Thu Weekday
2 Cor 11:1-11/Mt 6:7-15 (368)
18 Fri Weekday
2 Cor 11:18, 21-30/Mt 6:19-23 (369)
19 Sat Weekday Saint Romuald, Abbot
2 Cor 12:1-10/Mt 6:24-34 (370)

Romuald pochodził z Rawenny z możnej rodziny diuków Onesti. Urodził się ok. 951 r. Dla zadośćuczynienia za grzech ojca,
który w pojedynku zabił swojego krewnego, miał według podania wstąpić do benedyktynów,
którzy mieli swoje opactwo przy
kościele św. Apolinarego. Jednak
życie wspólne mu nie odpowiadało. Tęsknił za życiem samotnym.
Dlatego po trzech latach opuścił
ów klasztor. Spragniony doskonalszego skupienia, podjął życie pustelnicze. Wraz ze swym przyjacielem, Marynem, udał się na pogranicze Francji i Hiszpanii i wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego
w Cuxa. Do nich przyłączyli się
wkrótce patrycjusze weneccy: Jan
Gradenigo i Jan Morosini. Za zezwoleniem opata, nawiązując do
pierwotnej reguły św. Benedykta, zakonnicy ci żyli w oddzielnych domkach, uprawiali ziemię i gromadzili się tylko na wspólny posiłek i pacierze. Po śmierci św. Piotra Orseolo (988) Romuald wraz z towarzyszami, Gradenigo i Marynem, opuścili gościnne opactwo w Cuxa i udali się na Monte Cassino. Stąd rozeszły się ich drogi: Maryno udał się do Apulii, gdzie wkrótce poniósł śmierć męczeńską z rąk Saracenów; Gradenigo założył
własny klasztor w pobliżu Monte Cassino; Romuald natomiast
wrócił do Rawenny, gdzie w pobliżu opactwa benedyktyńskiego
założył sobie pustelnię.
Wkrótce zaczął zakładać podobne pustelnie w całej Italii. Takich
eremów-pustelni Romuald miał założyć kilkanaście. Uczniów i
naśladowców nie brakowało. Zgłaszało się ich coraz więcej. Do
największej sławy doszły opactwa w Pereum koło Rawenny oraz
w Camaldoli (Campo di Maldoli) w Toskanii, od którego zakon
otrzymał swoją popularną nazwę "kamedułów". Godłem zakonu
zostały dwa gołąbki, pijące z jednego kielicha - jako symbol
połączenia życia wspólnotowego z pustelniczym, ducha anachoreckiego z monastycznym. Do najgłośniejszych uczniów św.
Romualda należeli: św. Bruno z Kwerfurtu (Bonifacy), kapelan
cesarza Ottona III, św. Benedykt z Benewentu i św. Jan z Wenecji, których św. Bruno zabrał ze sobą do Polski, gdzie też obaj
ponieśli śmierć męczeńską (+ 1003), oraz św. Piotr Damiani (+
1072).
Romuald zmarł w klasztorze Val di Castro, niedaleko Ankony,
19 czerwca 1027 r., mając 75 lat. Jego relikwie były do roku
1480 własnością tegoż opactwa. Obecnie znajdują się w Fabriano w kościele św. Błażeja, który dotąd jest pod zarządem kamedułów. Eremy kamedulskie składają się z szeregu domków-cel,
w których pojedynczo mieszkają mnisi, zbierając się tylko razem
na wspólną modlitwę, a kilka razy w roku, w największe święta,
na wspólny posiłek i rekreację. Kameduli zachowują prawie
stałe milczenie i nie wolno im przyjmować potraw mięsnych.
Święty Romuald jest patronem kamedułów.

News & Announcements
1. I want to thank you for your participation in the

Informacje i Ogłoszenia
Bożego Ciała. Była ona uwielbieniem Jezusa

of Jesus present in the Blessed Sacrament, a

obecnego w Najświętszym Sakramencie,

testimony of our faith and devotion. Thank you to

świadectwem naszej wiary i pobożności. Serdeczne

all those who prepared the altars and took care of

”Bóg zapłać” wszystkim, którzy przygotowali

their decorations and flowers. I thank the children

ołtarze, zadbali o ich wystrój oraz kwiaty.

of the First Communion .

Dziękuje dzieciom pierwszokomunijnym oraz tym,

Thank you to Mr. Bogdan for lending us the

które sypały kwiaty i dzwoniły.

sound equipment and Mrs. Emilia for preparing

Dziękuje panu Bogdanowi za wypożyczenie

the singing booklets.

sprzętu nagłaśniającego oraz pani Emilii za

shelter and clothing, supports religious education
and seminarian education. So far, 46 families
have responded to the appeal. Thank you to those
parishioners who have already shown their
support and generosity. As of today, the
commitment is $ 5,598 and our goal is $6,038.
We would like to ask our parishioners to consider
helping us.
Your gift will truly make a difference.

ST. JOSEPH’S

1. Pragnę podziękować za liczny udział w procesji

Corpus Christi procession. It was a glorification

2. The Annual Appeal provides the poor with food,

th

■ June 13 ■ Eleventh Sunday in Ordinary Time

ROMAN CATHOLIC CHURCH
Established 1909

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601
Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,
e-mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.org
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

przygotowanie śpiewników
2. Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia ubogim
jedzenie, schronienie i odzież, wspiera edukację
religijną i wychowanie seminaryjne. Do tej pory na

Pastoral Council Chairman
Mrs. Alicja Kramarz
Music Director
Mr. Andrzej Raczkowski
Parish Finance Council
Mr. Aleksander Maslach
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

akcje odpowiedziało 46 rodziny. Dziękujemy tym
parafianom, którzy już okazali swoje wsparcie i
hojność. Do dzisiaj zobowiązanie wynosi $ 5,598
a suma, którą musimy zapłacić wynosi 6,038$.
Zwracamy się z prośba o liczniejsze włączenie się
do akcji. Każda ofiara ma duże znaczenie.

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.

It is like a mustard seed that, when it is
sown in the ground,
is the smallest of all the seeds on the
earth.
Mk 4:26-34
Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je
wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze
wszystkich nasion na ziemi.

