
 

 

 
INTENTIONS 

SATURDAY, JUNE 27 
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 
 
MONDAY, JUNE 29 
7:30 AM For Parishioners 
 
TUESDAY, JUNE 30 
7:00 PM † Ambroży, Ludmiła i Jan Drążek 
 
WEDNESDAY, JULY 1 
7:30 AM  O zdrowie i Boże błogosławieństwo 
 dla rodziny Małgorzaty i Adama 
 oraz 25 urodzin Kacpra 
   
THURSDAY, JULY 2 
7:30 AM Personal Intention  
 
FRIDAY, JULY 3 
7:30 AM † Władysław Kasica 
7:00 PM † Anna  Czesław Kropiewnicki 

SATURDAY, JULY 4 
7:30 AM To fulfill God’s plan in Adam’s life. 
5:30 PM Personal Intention  
 
SUNDAY, JULY 5 
9:30 AM Personal Intention   
11:00 AM † Jan Wojdyło  

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Jan & Janina Kowal 
Erazm & Stefania Kielbasa 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

 Jan & Janina Kowal 
 Erazm & Stefania Kiełbasa 

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  
June 21/ Czerwiec 21, 2020 

First collection: $ 882 

Second collection:$ 899 

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 Kościoła 

 
MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Jun.27-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jun. 28-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jun. 28-11 AM 
Grzegorz Bubienko 
Sat.Jul.04-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul. 05-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Jul. 05-11:00 AM 
Bożena Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

 
28 SUN THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
2 Kgs 4:8-11, 14-16a/Rom 6:3-4, 8-11/Mt 10:37-42 (97) Pss I 
29 Mon SAINTS PETER AND PAUL 
Acts 12:1-11/2 Tm 4:6-8, 17-18/Mt 16:13-19 (591) Pss Prop 
30 Tue Weekday  
Am 3:1-8; 4:11-12/Mt 8:23-27 (378) 
1 Wed Weekday  
Am 5:14-15, 21-24/Mt 8:28-34 (379) 
2 Thu Weekday  
 Am 7:10-17/Mt 9:1-8 (380) 
3 Fri Saint Thomas 
Eph 2:19-22/Jn 20:24-29 (593) Pss Prop 
4 Sat Weekday USA: Independence Day 
Am 9:11-15/Mt 9:14-17 (382) 

Jego imię brzmi raczej jak przydomek, gdyż po hebrajsku „Thoma” 
to po prostu „bliźniak”. Takie rozumienie wydaje się potwierdzać 
podane przez św. Jana greckie imię „Didymos”, znaczące to samo. 
W Ewangeliach, szczególnie Jana, jego postać pojawia się na tyle 
często, że z grubsza potrafimy określić, jakie cechy posiadał ten z 
apostołów. 
Kiedy niewiele przed męką nasila się poczucie zagrożenia, a Jezus 
mimo to postanawia iść do Jerozolimy, Tomasz mówi: „Chodźmy 
także i my, aby razem z Nim umrzeć” (J 11,16). Dobrze rozpoznaje 
sytuację, ale, podobnie jak większość pozostałych apostołów, prze-

cenia swoje możliwości dania świadectwa w 
tamtym momencie. Z pewnością jednak chce 
być gotów na męczeństwo i przynajmniej w 
tamtej chwili woli je od odejścia od Mistrza. 
Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan zapowiada, 
że odchodzi przygotować miejsce w domu 
Ojca, a potem powróci, by zabrać ze sobą ucz-
niów. Mówi wtedy też, że znają drogę, którą On 
idzie. Tomasz wtedy zauważa, że uczniowie nie 
wiedzą, dokąd idzie Jezus, więc jak mogą znać 
drogę (zob. J 14,5). Myśli, podobnie zresztą jak 
pozostali obecni w Wieczerniku w kategoriach 
tego, co dosłowne i namacalne. Będzie potrze-
bował dużego szoku, aby zmienić swoje 
podejście. 
Następuje on po zmartwychwstaniu. Tomasz 
najpierw nie przyjmuje świadectwa pozostałych 
apostołów, że widzieli Zmartwychwstałego. 
Domaga się możliwości dotknięcia Jezusa, na-
wet więcej – włożenia palców w Jego rany a 

dłoni w Jego bok. Prośba dość makabryczna, jednak kiedy Jezus 
znów się objawia uczniom, wśród których tym razem już jest To-
masz, jest gotów pozwolić apostołowi na tę wiwisekcję. Ten jednak 
od razu odpowiada, wyznając jednocześnie wiarę: „Pan mój i Bóg 
mój!” (zob. J 20,24–29). 
 
Misja Tomasza Apostoła 
 
Według tradycji moc wiary, która zrodziła się w Wieczerniku i 
została wzmocniona zesłaniem Ducha Świętego, zaprowadziła To-
masza bardzo daleko, bo najpierw do Mezopotamii, a potem aż do 
Indii. 
Kiedy w XVI w. dotarli na ten subkontynent portugalscy mis-
jonarze, ze zdziwieniem odkryli, że są tam już chrześcijanie. 
Rodowici Hindusi, wierzący w Chrystusa, powoływali się na trady-
cję wywodzącą się właśnie od św. Tomasza Apostoła. 
Z jego misją na tamtym terenie związana jest piękna legenda o 
budowie pałacu króla Gudnafara. Jako że Tomasz był z zawodu 
cieślą i budowniczym, król zlecił mu budowę pałacu. Sam odjechał 
i tylko co jakiś czas przesyłał potrzebne materiały, kruszce i 
klejnoty. Jakie było jego zdziwienie, kiedy w wyznaczonym czasie 
przyjechał i okazało się, że na placu budowy nic nie ma! 
Wtedy apostoł odparł, że zbudował władcy pałac, ale żeby go uj-
rzeć, król musi przejść do innego świata. Tomasz bowiem wybrał 
bardzo nowatorski sposób budowy, mianowicie rozdał ot-
rzymywane bogactwa potrzebującym, dodając do tego Boże słowo 
i często uzdrowienie od siebie. 
Gudnafar oczywiście wpadł we wściekłość i kazał uwięzić 
Judejczyka. W tym samym czasie zmarł brat królewski, Gad. Kiedy 
przyszedł do nieba, zobaczył tam cudownej urody pałac, a ani-
ołowie mu powiedzieli, że rzeczywiście należy on do Gudnafara i 
stanowią go dawane przez niego jałmużny. Gad wrócił więc we 
śnie do brata i poprosił, czy nie mógłby dostać od niego tej niezi-
emskiej (dosłownie i w przenośni) posiadłości. Sen ten przekonał 
króla o prawdomówności Tomasza oraz o prawdzie głoszonej przez 
niego Ewangelii. 

SAINT THOMAS THE APOSTLE 

Saint Thomas the Apostle’s Story 

Poor Thomas! He made one remark and has been bran-
ded as “Doubting Thomas” ever since. But if he doubted, 
he also believed. He made what is certainly the most 
explicit statement of faith in the New Testament: “My 
Lord and My God!” and, in so expressing his faith, gave 
Christians a prayer that will be said till the end of time. 
He also occasioned a compliment 
from Jesus to all later Christians: 
“Have you come to believe because 
you have seen me? Blessed are those 
who have not seen and have be-
lieved” (John 20:29). 
Thomas should be equally well-
known for his courage. Perhaps what 
he said was impetuous—since he ran, 
like the rest, at the showdown—but 
he can scarcely have been insincere 
when he expressed his willingness to 
die with Jesus. The occasion was 
when Jesus proposed to go to Bethany 
after Lazarus had died. Since Bethany 
was near Jerusalem, this meant wal-
king into the very midst of his ene-
mies and to almost certain death. Realizing this, Thomas 
said to the other apostles, “Let us also go to die with 
him”  
(John 11:16b). 
Reflection 
Thomas shares the lot of Peter the impetuous, James and 
John, the “sons of thunder,” Philip and his foolish requ-
est to see the Father—indeed all the apostles in their we-
akness and lack of understanding. We must not exagge-
rate these facts, however, for Christ did not pick 
worthless men. But their human weakness again points 
up the fact that holiness is a gift of God, not a human 
creation; it is given to ordinary men and women with we-
aknesses; it is God who gradually transforms the we-
aknesses into the image of Christ, the courageous, tru-
sting, and loving one. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. W piątek, 3 lipca przypada pierwszy 

piątek miesiąca. Msze św. będą 

odprawiane o 7:30 am po angielsku i o 

7:00 pm po polsku. Nasz kościół będzie 

otwarty cały dzień. Dla zainteresowanych 

wpisaniem się na listę adoracji 

przygotowana jest specjalna kartka na 

tyłach kościoła. 

2. Życzymy wszystkim bezpiecznego i 

szczęśliwego Dnia Niepodległości ! 

3. 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. 

1. On Friday, July 3 we are celebrating 

the first Friday of the month. 

Masses will be held at 7:30 am in 

English, at 7:00 pm in Polish. Our 

church will be open all day. For those 

interested in joining the adoration 

there is a list at the back of the church 

to sign up. 

2. Wishing you and your family a safe 

and happy Independence Day! 

3. 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. 

 

 

 
 

  

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 28th■ Thirteenth  Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

Whoever finds his life will lose it, 
and whoever loses his life for my 

sake will find it. 
 

    MT 10:37-42 

 
Kto chce znaleźć swe życie, straci je, 

a kto straci swe życie z mego 
powodu, znajdzie je. 


