INTENTIONS
SATURDAY, MAY 1
5:30 PM
† Mary Feeney
SUNDAY, MAY 2
9:30 AM
† Stanislaw Krzesniewski
11:00 AM
Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Joanny Lekan z okazji urodzin
1:00 PM
W intencji dzieci pierwszokomunijnych
MONDAY, MAY 3
7:30 AM
God’s blessings for Laura & Charles Noonan
on their 40th wedding anniversary
TUESDAY, MAY 4
7:00 PM
Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Luca
WEDNESDAY, MAY 5
7:30 AM
For Parishioners
THURSDAY, MAY 6
7:30 AM
† Rita Lukasik
FRIDAY, MAY 7
7:30 AM
Health and God’s blessings for
Camila & Michael Abbato
rq. Cheryl Segro
7:00 PM
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Nicolasa oraz Maximiliana oraz łaski
potrzebne do nawrócenia Grzegorza
SATURDAY, MAY 8
7:30 AM
For Parishioners from 4/19/21
5:30 PM
Health and God’s blessings
for Taylor, Noah & Harrison
rq. Irena & Eric Kropiewnicki
7:00 PM
W intencji bierzmowanych
SUNDAY, MAY 9
9:30 AM
For All Mothers
11:00 AM
Za Wszystkie Mamy

LECTORS
Sat. May 1-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. May 2-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. May 2-11:00 AM
Grażyna Ożarowska
Sat. May 8-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. May 9-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. May 9-11:00 AM
Grzegorz Bubienko

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Jan Drazek
Stanislaw Zak
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Jan Drążek
Stanisław Żak

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
April 25/Kwiecień 25, 2021
First collection: $ 752
Second collection: $ 556
Our second collection this week is for:
Mother’s Day
Our second collection next week is for
Air Conditioning
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Dzień Matki
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Klimatyzacja
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

Saints Philip and James
James, Son of Alphaeus: We know nothing of this man except his
name, and, of course, the fact that Jesus chose him to be one of the
12 pillars of the New Israel, his Church. He is not the James of
Acts, son of Clopas, “brother” of Jesus and later bishop of Jerusalem and the traditional author of the Letter of
James. James, son of Alphaeus, is also known as
James the Lesser to avoid confusing him with
James the son of Zebedee, also an apostle and
known as James the Greater.
Philip: Philip came from the same town as Peter
and Andrew, Bethsaida in Galilee. Jesus called
him directly, whereupon he sought out Nathanael
and told him of the “one about whom Moses
wrote” (Jn 1:45).
Like the other apostles, Philip took a long time
coming to realize who Jesus was. On one occasion, when Jesus saw the great multitude following him and wanted to give them food, he asked
Philip where they should buy bread for the people to eat. Saint
John comments, “[Jesus] said this to test him, because he himself
knew what he was going to do” (Jn 6:6). Philip answered, “Two
hundred days’ wages worth of food would not be enough for each
of them to have a little [bit]” (Jn 6:7).
John’s story is not a put-down of Philip. It was simply necessary
for these men who were to be the foundation stones of the Church
to see the clear distinction between humanity’s total helplessness
apart from God and the human ability to be a bearer of divine power by God’s gift.
On another occasion, we can almost hear the exasperation in Jesus’s voice. After Thomas had complained that they did not know
where Jesus was going, Jesus said, “I am the way. If you know
me, then you will also know my Father. From now on you do
know him and have seen him” (Jn 14:6a, 7). Then Philip said,
“Master, show us the Father, and that will be enough for us” (Jn
14:8). Enough! Jesus answered, “Have I been with you for so long
a time and you still do not know me, Philip? Whoever has seen
me has seen the Father” (Jn 14:9a).
Possibly because Philip bore a Greek name or because he was
thought to be close to Jesus, some gentile proselytes came to him
and asked him to introduce them to Jesus. Philip went to Andrew,
and Andrew went to Jesus. Jesus’s reply in John’s Gospel is indirect; Jesus says that now his “hour” has come, that in a short time
he will give his life for Jew and gentile alike.

Liturgical Calendar
2 SUN FIFTH SUNDAY OF EASTER
Acts 9:26-31/1 Jn 3:18-24/Jn 15:1-8 (53) Pss I
3 Mon Saints Philip and James, Apostles
1 Cor 15:1-8/Jn 14:6-14 (561) Pss Prop
4 Tue Easter Weekday
Acts 14:19-28/Jn 14:27-31a (286)
5 Wed Easter Weekday
Acts 15:1-6/Jn 15:1-8 (287)
6 Thu Easter Weekday
Acts 15:7-21/Jn 15:9-11 (288)
7 Fri Easter Weekday
Acts 15:22-31/Jn 15:12-17 (289)
8 Sat Easter Weekday
Acts 16:1-10/Jn 15:18-21 (290)

Święty Filip, pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był
uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa Chrystusa, został
jednym z dwunastu Jego Apostołów.
Filip był świadkiem cudownego rozmnożenia chleba przez Pana Jezusa, który wcześniej wystawiając go na próbę, zapytał
Apostoła: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?» Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów
nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć
trochę otrzymać»"
To właśnie Filip zwrócił się do Jezusa: „Panie, pokaż
nam Ojca, a to nam wystarczy”. Jest to też dla nas
wskazówka, kiedy nie rozpoznajemy Boga, który
zawsze jest przy nas. Prośmy Jezusa o światło naszych oczu i serc, abyśmy mogli odnajdywać Go w
naszej codzienności. Filip dodał: „a to nam wystarczy" i tutaj warto przytoczyć również słowa św.
Augustyna: „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”, ponieważ tylko On jest w
stanie wypełnić każde Serce, nasycić każde pragnienie duszy, która
tęskni za Bogiem, Jego Obliczem, Świętą Obecnością. Jezus odpowiedział Apostołowi: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca".
Święty Filip miał ewangelizować w Scytii - a więc w okolicach Donu i
Dniepru. Byłby to więc pierwszy Apostoł Słowian. Potem miał przenieść się do Frygii (Mała Azja) i w jej stolicy, Hierapolis, ponieść męczeńską śmierć za panowania Domicjana (81-96) przez ukrzyżowanie,
a potem ukamienowanie.
Św. Filip jest patronem Antwerpii oraz pilśniarzy i czapników. W ikonografii przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem, ze zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie - znak męczeństwa. Towarzyszy mu
anioł.
Święty Jakub zwany Młodszym lub Mniejszym (dla odróżnienia od
drugiego Apostoła Jakuba, zwanego także Starszym - przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do grona Apostołów), był
synem Kleofasa i Marii (Mk 15, 40), rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa Chrystusa. W katalogach Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc - co oznacza, że przyłączył się
do grona Apostołów najpóźniej.
Po zmartwychwstaniu Jezusa Jakub wyróżniał się wśród Apostołów
jako przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Kiedy św.
Piotr został cudownie uwolniony przez anioła z więzienia, każe o tym
oznajmić Jakubowi (Dz 12, 17). Na soborze apostolskim św. Jakub
zaraz po Piotrze zabrał głos i wpłynął na to, że św. Paweł mógł spokojnie pełnić swoją misję wśród pogan i nie narzucać im przepisów prawa
Mojżeszowego .
Święty Apostoł zostawił list do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. Napisał go w latach 45-49. Na samym początku zachęca,
„aby wierni byli wobec pokus odważni", napomina również, że „wiara
bez uczynków jest martwa".
Jakub jeszcze za życia doznawał wielkiej czci i to nie tylko wśród wyznawców Chrystusa, ale również wśród Żydów. W 62 roku poniósł
śmierć męczeńską przez ukamienowanie.
W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz z księgą. Czasami jako biskup rytu wschodniego. Jego atrybutami są także: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna, zwój. Jest patronem dekarzy.

News & Announcements
1. On Friday, May 7th, we are celebrating the first Friday of

Informacje i Ogłoszenia
1.

Msze św. będą odprawiane o 7:30 am po angielsku i o 7:00

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

pm po polsku. Przez cały dzień będziemy mieli możliwość

prayer and adoration, with exposition of the Blessed

adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie i spowiedzi

Sacrament.

podczas wieczornej mszy św. Dla zainteresowanych

For those interested in joining the adoration there is a list at

wpisaniem się na listę adoracji przygotowana jest specjalna

the back of the church to sign up.

kartka na tyłach kościoła.

2. On April 24 and 25 a charity event-Great Daffodil Appeal-

Established 1909

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601

Maj jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym Maryi.

Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,
e-mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.org

wtorki i piątki przed Mszą Św. o godzinie 6:30 pm.

offered by volunteers to our parishioners. We are delighted
3.

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

W dniach 24 i 25 kwietnia w naszym kościele została
przeprowadzona zbiorka charytatywna "Pola Nadziei”.

helping others, especially the sick and suffering. The total

Całkowity dochód z tej akcji wyniósł $2,120. Niezmiernie

profit from this fundraiser was $2,120. God bless your

cieszy nas, że tak wielu parafian ma otwarte serca na pomoc

generosity. The beneficiary of our fundraiser is a hospice in

dla drugiego, chorego i cierpiącego. Serdeczne Bóg zapłać za

Bielsko-Biala.

Wasze ofiary. Pieniądze uzyskane ze zbiorki będą przekazane

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

do hospicjum w Bielsku –Białej

3. The Annual Appeal provides the poor with food, shelter
and clothing, supports religious education and seminarian

ROMAN CATHOLIC CHURCH

Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą odprawiane we

was held in our parish. After each mass daffodils were
that so many of our parishioners have their hearts open to

ST. JOSEPH’S

W piątek, 7 maja, przypada pierwszy piątek miesiąca.

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

2.

■ May 2nd■ Fifth Sunday of Easter

4.

Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia ubogim jedzenie,

education. So far, 34 families have responded to the appeal.

schronienie i odzież, wspiera edukację religijną i wychowanie

Thank you to those parishioners who have already shown

seminaryjne. Do tej pory na akcje odpowiedziało 34 rodziny.

their support and generosity. As of today, the commitment

Dziękujemy tym parafianom, którzy już okazali swoje

is $4,053 and our goal is $6,038.

wsparcie i hojność. Do dzisiaj zobowiązanie wynosi 4,053$

We would like to ask our parishioners to consider helping

a suma, którą musimy zapłacić wynosi 6,038$. Zwracamy się z

us. Your gift will truly make a difference.

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.

I am the vine, you are the branches.
Whoever remains in me and I in him
will bear much fruit.
Jn 15:1-8

Ja jestem krzewem winnym,
wy – latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.

