
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, MAY 22 

5:30 PM † Feliks Matejczyk 

 

SUNDAY, MAY 23 

9:30 AM † Stanisław  Dul 

11:00 AM      † Stanisław Wojdyło 

 

MONDAY, MAY 24 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, MAY 25 

7:00 PM † Piotr Ziarnik 

 

WEDNESDAY, MAY 26 

7:30 AM Health and God’s blessings for  

 Sergio Zaza on his 90th birthday 

7:00 PM W intencji dzieci uczęszczających na  

 katechezę 

  

THURSDAY, MAY 27 

7:30 AM For Parishioners 

 

FRIDAY, MAY 28 

7:00 PM † Urszula Marczyk 

 rq. Grażyna Ożarowska 

 

SATURDAY, MAY 29 

7:30 AM Za dusze w czyśćcu cierpiace 

5:30 PM † Zuzanna & Jozef Buturlia 

 rq. Suzanne Fiorillo 

 

SUNDAY, MAY 30 

9:30 AM † Zofia & Wincenty Małys 

11:00 AM W intencji dzieci pierwszokomunijnych rocznik 

 2020 oraz ich rodzin 

  

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Ks. Jan Jagodzinski & Ks. Zbigniew Kaszuba 
Stefania & Tadeusz Bis 

*****  
Wieczyste Lampki 

 
Wieczyste lampki w tym tygodniu  

zostały ofiarowane za spokój dusz:  
Ks. Jan Jagodziński & Ks. Zbigniew Kaszuba 

Stefania & Tadeusz Bis 

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  
May 16/Maj 16, 2021 

First collection: $ 961 

Second collection: $ 412 

Our second collection this week is for: 

Maintenance & Repairs 

 Our second collection next week is for  

Property Insurance 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

Utrzymanie i Konserwacja 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Ubezpieczenie Kościoła 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. May 22-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. May 23-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. May 23-11:00 AM 
Tomasz Wojtak 
Sat. May 29-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. May 30-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. May 30-11:00 AM 
Bożena Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

23 SUN PENTECOST SUNDAY  
Day: Acts 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 12-13  
24 Mon The Blessed Virgin Mary, Mother of the Church  
Gn 3:9-15, 20 
25 Tue Weekday Saint Mary Magdalene de’ Pazzi 
Sir 35:1-12/Mk 10:28-31 (348) 
26 Wed Weekday 
Sir 36:1, 4-5a, 10-17/Mk 10:32-45 (349) 
27 Thu Weekday  
Sir 42:15-25/Mk 10:46-52 (350) 
28 Fri Weekday  
Sir 44:1, 9-13/Mk 11:11-26 (351) 
29 Sat Weekday  
Sir 51:12cd-20/Mk 11:27-33 (352) 

Katarzyna (takie imię otrzymała na chrzcie) urodziła się 2 kwietnia 

1566 r. w możnej patrycjuszowskiej rodzinie Pazzi we Florencji. 

Wykształcenie i wychowanie otrzymała od sióstr, 

które miały we Florencji szkołę i pensjonat dla 

dziewcząt z lepszych rodzin. W dziesiątym roku 

życia przyjęła pierwszą Komunię świętą. Odtąd 

przystępowała do niej w każdą niedzielę i w 

święta, co w owych czasach wywoływało zdzi-

wienie, a nawet zastrzeżenia. W tym samym ro-

ku, w uroczystość św. Józefa, złożyła ślub do-

zgonnej czystości. Jako dziecko wyróżniała się 

pobożnością, tak że już w wieku 12 lat miała 

szczęście rozmawiać z Matką Bożą. Odtąd po-

dobne objawienia zdarzały się w jej życiu czę-

ściej. Kiedy miała 16 lat, wstąpiła do klasztoru 

karmelitańskiego Matki Bożej Anielskiej (1582 

r.). Klasztor ten stoi do dzisiaj na wzgórzu na 

przedmieściu Florencji. Tu otrzymała imię zakonne Marii Magdale-

ny. 

W rok później podczas choroby złożyła śluby. Pełniła obowiązki 

kolejno zakrystianki, furtianki, mistrzyni nowicjatu i przełożonej 

domu. Wiodła życie pełne umartwień i przeniknięte modlitwą. Wy-

różniała się wiernością w zachowaniu reguły, bardzo przecież suro-

wej. Doświadczała wielu cierpień. Od niebieskiego Oblubieńca 

otrzymała koronę cierniową, która powodowała bardzo silne bóle 

głowy. 25 marca 1585 roku otrzymała dar stygmatów, czyli odbicia 

na swoim ciele ran Pana Jezusa; stygmaty te były na zewnątrz nie-

widoczne. W kilka dni potem otrzymała od Chrystusa mistyczną 

obrączkę jako znak duchowych zaślubin. 17 maja 1585 roku wpadła 

w ekstazę, która trwała bez przerwy 40 godzin. W czasie jej trwania 

otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by odtąd codziennie przyjmo-

wała tylko chleb i wodę, a jedynie w dni świąteczne - trochę pokar-

mu postnego. Otrzymała również polecenie, by sypiała odtąd tylko 

pięć godzin i to na wiązce siana, by w ten sposób wynagrodzić Panu 

Bogu za grzechy rodzaju ludzkiego. 8 czerwca 1585 roku rozpoczę-

ła się nowa seria ekstaz, która trwała z krótkimi przerwami osiem 

dni. 

Chrystus doświadczył Marię Magdalenę także falą długotrwałych i 

uporczywych oschłości oraz duchowego opuszczenia. Objaśnił jej, 

że ta męka była konieczna dla dobra Kościoła, a także dla odnowie-

nia ducha zakonnego w klasztorach. Kiedy w roku 1587 zmarł jej 

brat, Alamanno, Maria Magdalena ujrzała jego duszę w płomieniach 

czyśćcowych. Kiedy w roku 1590 przeszła do wieczności jej matka, 

ujrzała również jej duszę w czyśćcu. Otrzymała równocześnie obiet-

nicę, że czyściec matki będzie krótki - ze względu na wiele uczyn-

ków miłosierdzia, które wyświadczyła w swoim życiu. 

W ostatnich latach życia s. Maria Magdalena przechodziła wielkie 

cierpienia fizyczne i duchowe. Do tego dołączyły się prześladowa-

nia z zewnątrz od postronnych osób, do których wysyłała w imieniu 

Chrystusa listy z napomnieniami. Odpowiedzią z ich strony były 

szykany, a nawet groźby. W swoich wizjach otrzymała m.in. zrozu-

mienie tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i Wcielenia Jezusa. Pozo-

stawiła po sobie pisma ukazujące głębokie doświadczenia duchowo-

ści chrześcijańskiej. 

Zmarła 25 maja 1607 r. W 19 lat po śmierci, w 1626 roku papież 

Urban VIII dokonał jej beatyfikacji. Papież Klemens IX zaliczył ją 

uroczyście w poczet świętych w 1669 r. Jest patronką Florencji i 

Neapolu. 

Saint Mary Magdalene de’ Pazzi 

Mystical ecstasy is the elevation of the spirit to God in such a way 
that the person is aware of this union with God while both internal 
and external senses are detached from the sensible world. Mary 
Magdalene de’ Pazzi was so generously given 
this special gift of God that she is called the 
“ecstatic saint.” 
Catherine de’ Pazzi was born into a noble family 
in Florence in 1566. The normal course would 
have been for her to have married into wealth and 
enjoyed comfort, but Catherine chose to follow 
her own path. At 9, she learned to meditate from 
the family confessor. She made her first Commu-
nion at the then-early age of 10, and made a vow 
of virginity one month later. At 16, Catherine 
entered the Carmelite convent in Florence becau-
se she could receive Communion daily there. 
Catherine had taken the name Mary Magdalene 
and had been a novice for a year when she beca-
me critically ill. Death seemed near, so her supe-
riors let her make her profession of vows in a 
private ceremony from a cot in the chapel. Immediately after, Ma-
ry Magdalene fell into an ecstasy that lasted about two hours. This 
was repeated after Communion on the following 40 mornings. 
These ecstasies were rich experiences of union with God and con-
tained marvelous insights into divine truths. 
As a safeguard against deception and to preserve the revelations, 
her confessor asked Mary Magdalene to dictate her experiences to 
sister secretaries. Over the next six years, five large volumes were 
filled. The first three books record ecstasies from May of 1584 
through Pentecost week the following year. This week was a pre-
paration for a severe five-year trial. The fourth book records that 
trial and the fifth is a collection of letters concerning reform and 
renewal. Another book, Admonitions, is a collection of her sayings 
arising from her experiences in the formation of women religious. 
The extraordinary was ordinary for this saint. She read the 
thoughts of others and predicted future events. During her lifetime, 
Mary Magdalene appeared to several persons in distant places and 
cured a number of sick people. 
It would be easy to dwell on the ecstasies and pretend that Mary 
Magdalene only had spiritual highs. This is far from true. It seems 
that God permitted her this special closeness to prepare her for the 
five years of desolation that followed when she experienced spiri-
tual dryness. She was plunged into a state of darkness in which she 
saw nothing but what was horrible in herself and all around her. 
She had violent temptations and endured great physical suffering. 
Mary Magdalene de’ Pazzi died in 1607 at age 41, and was canoni-
zed in 1669. Her liturgical feast is celebrated on May 25. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. Biskupi stanu New Jersey, znoszą dyspensę od 

obowiązku uczestnictwa we mszy św. w niedziele i dni 

świąteczne, począwszy od soboty, 5 czerwca 2021 r.  

i niedzieli, 6 czerwca 2021 r., w Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zapraszamy 

wiernych chrześcijan do powrotu do regularnego 

uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, która jest 

źródłem i szczytem naszej katolickiej wiary. 

2. Zapraszamy na piknik charytatywny w niedzielę 30 

maja, rozpoczęcie o godzinie 12:00 pm. Dochód 

przeznaczony będzie dla młodzieży niepełnosprawnej 

w Mokrzyszowie k. Tarnobrzegu. Szczegóły na 

plakacie z tylu kościoła. Bilety do nabycia u pani 

Zuzanny (201)397-2861. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

3. Maj jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym 

Maryi. Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą 

odprawiane we wtorki i piątki przed mszą św. o 

godzinie 6:30 pm. 

4. Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia ubogim jedzenie, 

schronienie i odzież, wspiera edukację religijną i 

wychowanie seminaryjne. Do tej pory na akcje 

odpowiedziało 38 rodziny. Dziękujemy tym 

parafianom, którzy już okazali swoje wsparcie i 

hojność. Do dzisiaj zobowiązanie wynosi 4,363$ a 

suma, którą musimy zapłacić wynosi 6,038$. 

Zwracamy się z prośba o liczniejsze włączenie się do 

akcji. Każda ofiara ma duże znaczenie. 

 

1. The Catholic Bishops of New Jersey, are lifting the 

dispensation of the Sunday and Holy Days Mass 

obligation beginning on Saturday, June 5, 2021, and 

Sunday, June 6, 2021, Solemnity of the Most Holy 

Body and Blood of Christ. We welcome the Christian 

faithful to return to the regular participation in the 

Sunday Eucharist, the source and summit of our 

Catholic faith. 

2. We invite you to a charity picnic on Sunday, May 30, 

starting at 12:00 pm. Proceeds will go to disabled youth 

in Mokrzyszów-Poland. More details on the poster at 

the back of the church. To purchase tickets, please 

contact Zuzanna at (201)397-2861. 

We cordially invite you to participate. 

3. May is the month of our Blessed Mother. Please honor 

her throughout the month of May with special Marian 

devotions.  

4. The Annual Appeal provides the poor with food, 

shelter and clothing, supports religious education and 

seminarian education. So far, 38 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 $4,363 and 

our goal is $6,038.  

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 
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 

■ May 23
rd

■ Pentecost Sunday  

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

Receive the Holy Spirit. 
Whose sins you forgive are forgiven 

them,and whose sins you  
retain are retained. 

 
    Jn 20:19-23 

Weźmijcie Ducha Świętego. 
Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane 


