
 

 

 
INTENTIONS 

SATURDAY, JUNE 20 
5:30 PM † Stella & Peter Nowosielecki 
 rq. Deborah & Wallace   
  
SUNDAY, JUNE 21 
9:30 AM For all Fathers 
11:00 AM  Za wszystkich Ojców 
 
MONDAY, JUNE 22 
7:30 AM For Parishioners 
 
TUESDAY, JUNE 23 
7:00 PM † Kirk Lenning 
 rq. Ziarnik Family 
 
WEDNESDAY, JUNE 24 
7:30 AM  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 
 dla Marty i Tomasza Długosz  
 oraz dzieci 
 
THURSDAY, JUNE 25 
7:30 AM † Helena Zych 
 rq. Aneta i Dominik  
 
FRIDAY, JUNE 26 
7:00 PM Zdrowie i Boże błogosławieństwo  oraz 
 opiekę Matki Bożej dla Izabeli 
 z okazji urodzin 

SATURDAY, JUNE 27 
7:30 AM Personal intention 
5:30 PM † Richard Kurdziel 
 rq.Suzanne Fiorillo  
 
SUNDAY, JUNE 28 
9:30 AM † Richard Kurdziel 
 rq. Suzanne Fiorillo   
11:00 AM O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
 Joanny Rydzewski z okazji urodzin 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Stanislaw Rydzewski 
Filomena Dragona 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

 Stanisław Rydzewski 
 Filomena Dragona 

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 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
Thank you for all donation 

Dziękujemy za wszystkie ofiary 
Our second collection this week is for: 

Archdiocessan Assessment 
Our second collection next week is for: 

Peter 's Pence 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona 
na: 

 Podatek archidiecezjalny 
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:  

Ofiara Piotrowa 
 

MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Jun.20-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jun. 21-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jun. 21-11 AM 
Marzanna Kopacz 
Sat.Jun.27-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jun. 28-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jun.28-11:00 AM 
Grzegorz Bubienko 

 

 

 

Liturgical Calendar 

21 SUN TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Jer 20:10-13/Rom 5:12-15/Mt 10:26-33 (94) Pss IV 
22 Mon Weekday 
2 Kgs 17:5-8, 13-15a, 18/Mt 7:1-5 (371) 
23 Tue Weekday  
2 Kgs 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36/Mt 7:6, 12-14 (372) 
24 Wed THE NATIVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST  
Is 49:1-6/Acts 13:22-26/Lk 1:57-66, 80 (587) Pss Prop 
25 Thu Weekday  
2 Kgs 24:8-17/Mt 7:21-29 (374) 
26 Fri Weekday  
2 Kgs 25:1-12/Mt 8:1-4 (375) 
27 Sat Weekday  
Lam 2:2, 10-14, 18-19/Mt 8:5-17 (376) 

Jan Chrzciciel był żydowskim pustelnikiem, prorokiem 
muzułmanów i chrześcijan. Jest świętym kościoła katolickie-
go i prawosławnego. 
W języku hebrajskim imię Jan oznacza „Bóg jest łaskawy” 
albo „Jahwe się zmiłował”. Św. Jan, czyli syn kapłana Zach-
ariasza i Elżbiety. Historia Jana zaczyna się w Piśmie już w 
momencie, gdy anioł Gabriel zwiastował Zachariaszowi na 
temat jego przyszłego syna, który będzie człowiekiem niez-

wykłym, na co też wskazuje już samo jego 
imię. Warto tez zaznaczyć, że Jan był od 
Jezusa starszy zaledwie o sześć miesięcy. 
Według źródeł istotny w życiu Jana był 
okres, gdy pędził żywot pustelnika i 
anachorety. Przełom nastąpił gdy skończył 
30 lat, bowiem zgodnie z literą ówczesne-
go prawa mógł występować publicznie lub 
głosić nowinę. Źródła mówią, że Jan 
zadebiutował w piętnastym roku panowan-
ia cesarza Tyberiusza. Świat usłyszał 
wówczas z jego ust, że nadejście Mesjasza 
jest rychłe. Wiąże się z tym taki oto opis: 
„Miał bowiem za odzienie sierść wielbłąda 
i pas skórzany na biodrach. Żywił się zaś 
jedynie szarańczą i miodem leśnym”. Przy 
czym akcentowany jest też fakt, iż pod-
kreślał często doniosłość czynienia pokuty 

i potrzebę wewnętrznego przeobrażenia, jednocześnie 
chrzcząc w Jordanie coraz większą ilość chętnych do wejścia 
na Ścieżkę. 
W ten sposób Jan uruchomił cały nowy ruch religijny, który 
miał ogarnąć wtedy Palestynę. „Ten, który idzie za mną, 
mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów”, zwykł wtedy powiadać. Prawdziwy przełom miał 
miejsce w życiu Jana, gdy przyszedł do niego Jezus. 
Wówczas to ochrzcił go, jednak nie bez wątpliwości, bow-
iem wiedział, że to co głosi, dotyczy właśnie Jezusa. Nie 
ulega wątpliwości, że Jan w owym czasie miał wielu 
wrogów, którzy, wg Pisma, bali się jednak jego, zajmując 
stanowisko raczej wyczekujące. Jan poniósł śmierć 
męczeńską z rąk kata działającego z rozkazu króla Heroda II 
Antypasa. Motywem, który zadecydował, był fakt, iż Jan 
rzucił mu prosto w oczy, że spółkuje z żoną swego brata. W 
tenże sposób naraził się śmiertelnie. Herod Antypas działał 
wówczas pod wpływem decyzji owej żony brata, którą za-
brał oddalając swoją ślubną. Rozkazała ona poniekąd 
przynieść jej głowę Jana na tacy – a Herod przystał na to, 
wydając odpowiednią decyzję. „Kilka myśli o świętym Janie 
Chrzcicielu” jest książką Jana Twardowskiego, która 
wspaniale oddaje postać Świętego. 
Ciekawostki o Janie Chrzcicielu Jan był od Jezusa starszy 
zaledwie o sześć miesięcy. Żydowski historyk Józef 
Flawiusz wypowiada się na temat działań Jana Chrzciciela, 
zwłaszcza chrztu, który jednak według historyka nie miał 
siły usuwania grzechu pierworodnego, ponieważ miał po-
legać wyłącznie na oczyszczaniu ciała. Zwiastowanie 
narodzin Jana Chrzciciela ma miejsce również w Koranie. 
Zachariasz, mianowicie ojciec Jana, uległ zwątpieniu w 
możliwość posiadania syna, o którą to gorliwie się modlił. 
Spotkała go za to kara. Zwiastowanie, które objawiło mu tę 
możliwość, jednocześnie odebrało mu głos, który odzyskał 
dopiero po nadaniu jego synowi imienia. 

SAINT JOHN THE BAPTIST  

The two ancient sources that speak of John are the Gospels and 
the Antiquities of the Jewish historian Josephus Flavius. John 
was the son of the priest Zachariah and of Elizabeth, and the cou-
sin of Mary, the mother of Jesus. He was born in Palestinian hill 
country about 4 B.C. Little is known of his early years. The Go-
spels state that his birth and name were foretold by God to his 
father and that his conception was miraculous because his 
mother, Elizabeth, was beyond childbearing age. He spent his 
early years "in the desert," according to the Gospel; this phrase is 
almost a technical term in Qumran literature for 
the place where the Jewish sectaries lived toget-
her near the Dead Sea. 
As an adult, John appeared on the banks of the 
river Jordan sometime during the reign of Herod 
Antipas (ca. 21 B.C.-A.D. 39). Since Jesus was 
put to death sometime between A.D. 29 and 31, 
and since he and John met at the beginning of 
Jesus' public life, it can be assumed that John 
started his own public ministry sometime in the 
mid-20s of the 1st century A.D. 
According to the sources, John was a reforming 
zealot. He preached an imminent catastrophe of 
divine punishment; he castigated hypocrisy, de-
manded repentance, and announced the imminent 
coming of the Messiah. Many of the elements of 
John's doctrine resemble some teachings of the 
Qumran sectaries as noted in the Dead Sea Scrolls, particularly 
his antiestablishment attitude, his insistence on imminent divine 
punishment for sinners, and his preaching of a kingdom of God 
that would soon be established. John furthermore insisted that all 
who repented of their sins should come to him and go through a 
rite of washing or baptizing; hence he was called the Baptist. 
Two major events marked John's career. First was the baptism of 
Jesus (Matthew 3:13-17; Mark 1:9-11; Luke 3:21-22; John 1:29-
34). Jesus came and, being baptized by John, was recognized by 
him as the son of God. The second event concerned king Herod, 
who had dismissed his first wife, the daughter of King Aretas, 
and had married Herodias, the wife of his brother. John denoun-
ced this act. Herod, fearing that John's preaching might provoke 
retributive action by Aretas, imprisoned John in the fortress of 
Machaerus. The Gospels relate that Herodias, wounded in her 
pride, prevailed on Herod through the charms of her daughter, 
Salome, to have John beheaded. He died sometime between A.D. 
26 and 31. The Christian churches commemorate the event on 
August 29 of each year. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. Zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa z 

Nieba. Obyś miał Tato wszystko, co Ci trzeba. 

Szczęśliwego dnia Ojca ! 

2. Shining the Light of Christ  

Sharing God’s Blessings Annual Appeal: 

Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia ubogim 

jedzenie, schronienie i odzież, wspiera 

edukację religijną i wychowanie seminaryjne.  

Do tej pory na akcje odpowiedziało 19 rodzin. 

Dziękujemy tym parafianom, którzy już 

okazali swoje wsparcie i hojność. Do dzisiaj 

zobowiązanie wynosi 1800$  a suma, którą 

musimy zapłacić wynosi 6451$. Zwracamy 

się z prośba o liczniejsze włączenie się do 

akcji. Każda ofiara ma duże znaczenie. 

3. Składamy serdeczne podziękowania dla 

Rycerzy Kolumba z Hackensack, za kolejna 

ofiarę w wysokości 28,500.00$, która została 

przekazana  dla naszej wspólnoty parafialnej. 

Jest to znacząca pomoc finansowa, 

szczególnie w tym trudnym czasie.  

Bóg Zapłać! 

1. Of all the gifts from heaven, there is 

none half so precious as a Father.  

May all wonderful Dads enjoy a Happy 

Father’s Day! 

2. Shining the Light of Christ  

Sharing God’s Blessings Annual 

Appeal: 

The Annual Appeal provides the poor 

with food, shelter and clothing, supports 

religious education and seminarian 

education. So far,19 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 $1800  and 

our goal is 6451$.  

We would like to ask our parishioners  to 

consider helping us. Your gift will truly 

make a difference. 

3. We would like to thank the Knights of 

Columbus ,Trinity Council # 747 in 

Hackensack for their $28,500.00 

donation to our parish. We are extremely 

grateful for this gift, especially in these 

difficult times. 

May God bless you always! 

 

 

 
 
 
 

  

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 

■ June 21st■ Twelfth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

Whoever denies me before others, 
I will deny before my heavenly 

Father. 
 

   MT.10:26-33 
 

Lecz kto się Mnie zaprze przed 
ludźmi,  

tego zaprę się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie. 


