
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, JUNE 26 

5:30 PM God’s blessings for John & Sarah Comas on 

 their 6th wedding anniversary 

 

SUNDAY, JUNE 27 

9:30 AM † Kathy Duffy, † Catherine & James Duffy 

 † Jene 

11:00 AM Zdrowie, potrzebne łaski i Boże 

 błogosławieństwo dla Joanny z okazji urodzin 

  

MONDAY, JUNE 28 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, JUNE 29 

7:00 PM † Marzena Usień 

 

WEDNESDAY, JUNE 30 

7:30 AM God’s blessings for Joanna & Grzegorz on 

 their 20th wedding anniversary  

  

THURSDAY, JULY 1 

7:30 AM † Bogdan Lekan 

 

FRIDAY, JULY 2 

7:30 AM Personal Intention 

7:00 PM † Anna & Walenty Marcol 

 

SATURDAY, JULY 3 

7:30 AM In God’s known intention 

5:30 PM † Alicia & Frank Wisowaty 

 rq. Suzanne Fiorillo 

 

SUNDAY, JULY 4 

9:30 AM For the faithful in the St. Joseph’s Parish 

 Community  

11:00 AM † Jan Wojdyło 

 

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 
     Blok & Cichanowski Family 

Cecylia Gromadzka 
*****  

Wieczyste Lampki 
 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Z Rodzin Blok & Cichanowski 
Cecylia Gromadzka 

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, Patrick Patskin, Darlene 
& Jack Wilman, Elizabeth Malangone, †Teresa Miras, Eieen 

& Michael Murphy, Kelly Smyth, Marie Demarest, Regina 
Pfaff, Kazimierz Brodka, Ethelda Burton, Kathy Sarao, Gina, 
Michael, Renee Foca, Franciszek Szczecha, †Donna DiCarlo, 
Damian Marek, Anna Mattessich, †Georgette Pianteri, Mark 
Metzler, †Arlene Nowakowski, Ashley & Barbara, †Bernie 

Zoch, †Stella Lubie, Ruth Metzler, †Helen Sanchez, Cheryll 
Azar, Carol & Jerry Cleary, †Zofia Sajewicz,†Ewa Nowak, 
Hascup Family, Stella Kozireski, Fr.Andrzej Gorczyca, 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 Bryniak,  Craig & 
Darleen Nowakowski, Siostra Stanisława, Ken O’Reilly 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
June 20/Czerwiec 20, 2021 

First collection: $ 1105 

Second collection: $ 617 

Our second collection this week is for: 

Peter’s Pence 

 Our second collection next week is for  

Air Conditioning 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

Ofiara Piotrowa 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Klimatyzacja 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Jun.26-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jun.27-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jun.27-11:00 AM 
Grażyna Ożarowska 
Sat. Jul.03-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul.04-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul.04-11:00 AM 
Bożena Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

27 SUN THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Wis 1:13-15; 2:23-24/2 Cor 8:7, 9, 13-15/Mk 5:21-43  
28 Mon Saint Irenaeus, Bishop and Martyr  
Gn 18:16-33/Mt 8:18-22 (377) 
29 Tue SAINTS PETER AND PAUL, APOSTLES  
Acts 12:1-11/2 Tm 4:6-8, 17-18/Mt 16:13-19 (591) Pss Prop 
30 Wed Weekday  
Gn 21:5, 8-20a/Mt 8:28-34 (379) 
1 Thu Weekday  
Gn 22:1b-19/Mt 9:1-8 (380) 
2 Fri Weekday  
Gn 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67/Mt 9:9-13 (381) 
3 Sat Saint Thomas 
Eph 2:19-22/Jn 20:24-29 (593) Pss Prop 

W dniu 29 czerwca Kościół obchodzi uroczystość dwóch największych 

Apostołów – Piotra i Pawła.  

 Św. Piotr – pierwotnie Szymon – pochodził z Betsaidy nad 

Jeziorem Galilejskim. Podobnie jak jego ojciec i brat był rybakiem. Był 

człowiekiem żonatym, po ślubie mieszkał w Kafarnaum. Być może pier-

wotnie był uczniem św. Jana Chrzciciela. W 

chwili powołania Jezus nadał mu nowe imię 

– Piotr, to znaczy Skała. Jako pierwszy, w 

imieniu wszystkich Apostołów, uznał w 

Jezusie Mesjasza. Na pytanie Jezusa: “A wy 

za kogo mnie uważacie?”, Piotr odpowie-

dział: “Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywe-

go”. Wówczas usłyszał: “Ty jesteś Piotr, 

Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a 

bramy piekielne go nie przemogą. I tobie 

dam klucze królestwa niebieskiego; cokol-

wiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w 

niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie”. Wielokrotnie Ewangelie ukazują szczególną po-

zycję Piotra w gronie Apostołów. Często wypowiada się w imieniu 

wszystkich Apostołów, jest świadkiem największych cudów: przemie-

nienia na Górze Tabor, i wskrzeszenia córki Jaira.  Po zmartwychwsta-

niu Jezusa pierwszy z Apostołów wszedł do pustego grobu. Później to 

jemu właśnie Jezus powiedział “Paś owce, paś baranki moje”, mimo, że 

gdy Jezus był sądzony i skazany na śmierć, Piotr trzykrotnie się Go za-

parł. Te wszystkie świadectwa wskazują na prymat św. Piotra. 

Działalność misyjną Piotr prowadził w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei 

Nadmorskiej. Później dotarł do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej a 

wreszcie Rzymu, gdzie założył gminę chrześcijańską i był jej pierwszym 

biskupem. Tam podczas prześladowań za cesarza Nerona został areszto-

wany i poniósł śmierć męczeńską ukrzyżowany głową w dół, prawdopo-

dobnie ok. 64 r. Nad jego grobem w IV w. za czasów Konstantyna Wiel-

kiego wzniesiono kościół, który po różnych przebudowach ostatecznie 

przybrał postać obecnej Bazyliki św. Piotra. 

 

Św. Paweł nosił przed nawróceniem imię Szaweł. Urodził się w Tarsie 

między 5 a 10 rokiem po Chrystusie. Pochodził z rodziny żydowskiej, 

posiadał jednak również obywatelstwo rzymskie. Należał do stronnictwa 

faryzeuszy. Był uczniem jednego z najwybitniejszych nauczycieli ży-

dowskich – Gamaliela. Jako faryzeusz był zaciętym wrogiem Kościoła. 

Nawrócił się ok. 35 r. w drodze do Damaszku, gdy został powalony na 

ziemię, ukazał mu się Jezus i usłyszał głos: “Szawle, Szawle, dlaczego 

Mnie prześladujesz?”. 

Po cudownym nawróceniu przez trzy lata przebywał w Damaszku, póź-

niej na krótko odwiedził Jerozolimę, gdzie spotkał się z innymi Aposto-

łami. Odbył trzy wielkie podróże misyjne, w których dotarł do wielu 

miast pogańskich w Azji Mniejszej, a nawet Grecji. Z niektórych frag-

mentów jego listów wynika także, że już po nawróceniu miał doświad-

czenia mistyczne. 

Z powodu gorliwości apostolskiej jego życie wielokrotnie wystawione 

było na niebezpieczeństwo. Aresztowany w Jerozolimie w 60 r. spędził 

najpierw dwa lata w więzieniu w Cezarei, a po odwołaniu się do cezara, 

został przewieziony do Rzymu. Tam kilka lat spędził w areszcie domo-

wym. Uwolniony z braku dowodów jakiejkolwiek winy odbył prawdo-

podobnie kolejną podróż do Hiszpanii i na Kretę. Ponownie został aresz-

towany poniósł w roku 67 śmierć męczeńską (według tradycji kościelnej 

stracony  został za Bramą Ostyjską).  Już Konstantyn Wielki po roku 330 

na miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił świątynię. Znajduje się ona 

już poza murami starożytnego Rzymu i nosi nazwę Bazylika św. Pawła 

za Murami  

SAINTS PETER AND PAUL, APOSTLES  

On June 29 the Church celebrates the feast day of Sts. Peter & Paul. As 
early as the year 258, there is evidence of an already lengthy tradition of 
celebrating the solemnities of both Saint Peter and Saint Paul on the same 
day. Together, the two saints are the founders of the See of Rome, through 
their preaching, ministry and martyrdom there. 

Peter, who was named Simon, was a fisherman of Galilee and was intro-
duced to the Lord Jesus by his brother An-
drew, also a fisherman. Jesus gave him the 
name Cephas (Petrus in Latin), which means 
‘Rock,’ because he was to become the rock 
upon which Christ would build His Church. 

Peter was a bold follower of the Lord. He 
was the first to recognize that Jesus was “the 
Messiah, the Son of the living God,” and 
eagerly pledged his fidelity until death. In his 
boldness, he also made many mistakes, ho-
wever, such as losing faith when walking on 
water with Christ and betraying the Lord on 
the night of His passion. 

Yet despite his human weaknesses, Peter was 
chosen to shepherd God's flock. The Acts of the Apostles illustrates his 
role as head of the Church after the Resurrection and Ascension of Christ. 
Peter led the Apostles as the first Pope and ensured that the disciples kept 
the true faith. 

St. Peter spent his last years in Rome, leading the Church through persecu-
tion and eventually being martyred in the year 64. He was crucified upside
-down at his own request, because he claimed he was not worthy to die as 
his Lord. 

He was buried on Vatican hill, and St. Peter's Basilica is built over his 
tomb. 

St. Paul was the Apostle of the Gentiles. His letters are included in the 
writings of the New Testament, and through them we learn much about 
his life and the faith of the early Church. 

Before receiving the name Paul, he was Saul, a Jewish pharisee who zea-
lously persecuted Christians in Jerusalem. Scripture records that Saul was 
present at the martyrdom of St. Stephen. 
Saul's conversion took place as he was on his way to Damascus to perse-
cute the Christian community there. As he was traveling along the road, he 
was suddenly surrounded by a great light from heaven. He was blinded 
and fell off his horse. He then heard a voice saying to him, “Saul, Saul, 
why do you persecute me?” He answered: “Who are you, Lord?” Christ 
said: “I am Jesus, whom you are persecuting.” 
Saul continued to Damascus, where he was baptized and his sight was 
restored. He took the name Paul and spent the remainder of his life prea-
ching the Gospel tirelessly to the Gentiles of the Mediterranean world. 
Paul was imprisoned and taken to Rome, where he was beheaded in the 
year 67.He is buried in Rome in the Basilica of St. Paul Outside the Walls. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej 

nowożeńcom: Joannie i Pawłowi Kolanko, którzy w zeszłą 

sobotę, 19 czerwca, zawarli sakrament małżeństwa w naszym 

kościele. Niech Pan Bóg ubogaca Wasza miłość. 

2. W piątek, 2 lipca, przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze św. 

będą odprawiane o 7:30 am po angielsku i o 7:00 pm po polsku. 

Przez cały dzień będziemy mieli możliwość adoracji Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie i spowiedzi podczas wieczornej 

Mszy św. Dla zainteresowanych wpisaniem się na listę adoracji 

przygotowana jest specjalna kartka na tyłach kościoła.  

W sobotę, 3 lipca, nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca  

o godzinie 7:30 am. 

3. Pragniemy poinformować, że w niedzielę, 4 lipca, Mszę św.  

o godzinie 9:30  am będzie celebrował Jego Eminencja, ksiądz 

biskup Michael Saporito. Chętne osoby zapraszamy do udziału. 

Postarajmy się przywitać Jego Eminencję ciepło i okazać 

prawdziwą gościnność. 

4. Serdecznie zapraszamy na Wakacyjną Zabawę Rodzinną  

w niedzielę, 11 lipca po Mszy św. o 11:00 am. Przygotowaliśmy 

wiele atrakcji i zabaw dla dzieci. Zaproście swoich przyjaciół i 

znajomych do wspólnego spędzenia czasu i miłej zabawy. 

Cena dla dorosłych to 25$ w tym gorący obiad, kawa i ciasto- dla 

dzieci wstęp darmowy. Bilety można kupić u pani Zuzanny lub 

bezpośrednio przed piknikiem. Cały dochód uzyskany z zabawy 

przeznaczymy na potrzeby naszej parafii. 

Zapraszamy, bawiąc się razem, wspomagamy naszą parafie. 

  

 

1. Congratulations to Joanna & Pawel Kolanko on their 

marriage. May the One who brought you together bless your 

marriage, enrich your lives and deepen your love throughout 

the years. 

2. On Friday, July 2nd, we are celebrating the first Friday of the 

month. Masses will be held at 7:30 am in English, and 

 at 7:00 pm in Polish. The church will be open all day for 

prayer and adoration, with exposition of the Blessed 

Sacrament. For those interested in joining the adoration there 

is a list at the back of the church to sign up. 

Saturday, July 3rd, is the First Saturday of the month and 

mass will held at 7:30 am. 

3. We would like to inform you that Sunday,  

July 4th, the mass at 9:30am will be celebrated by Bishop 

Michael A. Saporito. Please give Him give him a warm 

welcome, and show Him true St. Joseph's hospitality. 

4. You are cordially invited to the Family Fun Day, Sunday, 

July 11 after the 11:00 am Mass. We have prepared many 

attractions and games for children. Invite your family and 

friends to spend time together and have fun. The cost for 

adults is $25, which includes a hot lunch, coffee and cake - 

children are admitted free. All proceeds will go to our parish. 

Please join us in supporting our parish by having fun 

together. 

 

 

 

 
  

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 

■ June 27th■ Thirteenth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

Do not be afraid,  
just have faith! 

 
    Mk 5:21-43 

 
Nie bój się, wierz tylko! 


