INTENTIONS
SATURDAY, NOVEMBER 7
5:30 PM
† Stella & Peter Nowosielecki
rq. Deborah & Wallace Nowosielecki
SUNDAY, NOVEMBER 8
9:30 AM
†Kazimiera & Józef Izba
11:00 AM † Piotr & Katarzyna Swołek
MONDAY, NOVEMBER 9
7:30 AM
For Parishioners
TUESDAY, NOVEMBER 10
7:00 PM
O Boże prowadzenie dla Joanny
WEDNESDAY, NOVEMBER 11
7:30 AM
† Jan Sierżęga
rq. Siek Family
THURSDAY, NOVEMBER 12
7:30 AM
† Elżbieta
FRIDAY, NOVEMBER 13
7:00 PM
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Marzanny z okazji urodzin
SATURDAY, NOVEMBER 14
7:30 AM
Health and God’s blessings for
Cheryl Segro on her birthday
5:30 PM
Veteran’s Day Remembrance
rq. Melanie Comas
SUNDAY, NOVEMBER 15
9:30 AM
† Edmund Zieliński
11:00 AM † Jan Okulewicz
w rocznicę śmierci

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Cleary Family
Zdzisław Lubecki
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Z rodziny Cleary
Zdzisław Lubecki

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

LECTORS
Sat. Nov. 07-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Nov.08-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Nov.08 AM
Bożena Kotula
Sat. Nov.14-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Nov.15-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Nov.15-11:00 AM
Iwona Kita

COLLECTIONS / KOLEKTY
November 1/Listopad 01, 2020
First collection: $ 1695
Second collection: $ 686
Our second collection this week is for:
Maintenance & Rapair
Our second collection next week is for
Black & Indian Mission
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Naprawy i Konserwacja
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Pomoc Misjom w Indiach i Afryce
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

Saint Leo the Great, Pope and Doctor of the Church
With apparent strong conviction of the importance of the
Bishop of Rome in the Church, and of the Church as the
ongoing sign of Christ’s presence in the world, Leo the
Great displayed endless dedication as pope. Elected in 440,
he worked tirelessly as “Peter’s successor,” guiding his fellow bishops as “equals in the episcopacy and infirmities.”
Leo is known as one of the best administrative popes of the ancient Church. His
work branched into four main areas,
indicative of his notion of the pope’s
total responsibility for the flock of
Christ. He worked at length to control
the heresies of Pelagianism—
overemphasizing human freedom—
Manichaeism—seeing everything material as evil—and others, placing demands on their followers so as to secure
true Christian beliefs.
A second major area of his concern was
doctrinal controversy in the Church in the East, to which he
responded with a classic letter setting down the Church’s
teaching on the two natures of Christ. With strong faith, he
also led the defense of Rome against barbarian attack, taking the role of peacemaker.
In these three areas, Leo’s work has been highly regarded.
His growth to sainthood has its basis in the spiritual depth
with which he approached the pastoral care of his people,
which was the fourth focus of his work. He is known for his
spiritually profound sermons. An instrument of the call to
holiness, well-versed in Scripture and ecclesiastical awareness, Leo had the ability to reach the everyday needs and
interests of his people. One of his sermons is used in the
Office of Readings on Christmas.
It is said of Leo that his true significance rests in his doctrinal insistence on the mysteries of Christ and the Church and
in the supernatural charisms of the spiritual life given to
humanity in Christ and in his Body, the Church. Thus Leo
held firmly that everything he did and said as pope for the
administration of the Church represented Christ, the head of
the Mystical Body, and Saint Peter, in whose place Leo acted.
Liturgical Calendar
8 SUN THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
Wis 6:12-16/1 Thes 4:13-18 or 4:13-14/Mt 25:1-13 (154) Pss IV
9 Mon The Dedication of the Lateran Basilica
Ez 47:1-2, 8-9, 12/1 Cor 3:9c-11, 16-17/Jn 2:13-22 (671) Pss Prop
10 Tue Saint Leo the Great, Pope and Doctor of the Church
Ti 2:1-8, 11-14/Lk 17:7-10 (492)
11 Wed Saint Martin of Tours, Bishop
Ti 3:1-7/Lk 17:11-19 (493) Pss Prop
12 Thu Saint Josaphat, Bishop and Martyr
Phlm 7-20/Lk 17:20-25 (494)
13 Fri USA: Saint Frances Xavier Cabrini
2 Jn 4-9/Lk 17:26-37 (495)
14 Sat Weekday
3 Jn 5-8/Lk 18:1-8 (496)

Pochodził z prowincji Toskania w Italii, z okolic dzisiejszego włoskiego miasta Viterbo. Urodził się pod koniec IV wieku. Zdobył doskonałe
wykształcenie w rzymskiej retoryce, jak również dał się poznać jako
wybitny dyplomata i teolog (W. Zalewski). Św. Leon postanowił swoje
życie poświęcić na służbę Bogu i Jego Kościołowi, dlatego przyjął
święcenia diakonatu. Papież św. Celestyn l (422-432) podniósł św.
Leona do godności archidiakona rzymskiego i
wyznaczał go do spełniania ważnych misji kościelnych. Tak więc nasz Patron został wysłany do św.
Augustyna, biskupa Hippony w północnej Afryce, do
niego pisał list św. Cyryl Aleksandryjski z prośbą o
wstawienie się u papieża w pewnej sprawie. Już jako
diakon św. Leon dbał o czystość wyznawanej przez
chrześcijan wiary. Prosił więc Jana Kasjana, aby
napisał specjalną rozprawę (O wcieleniu Pana) przeciwko Nestoriuszowi i jego błędnej nauce. Św. Leon
był dobrze znany duchownym rzymskim, jak i ludowi
Wiecznego Miasta, cieszył się tam wielką powagą i
powszechną sympatią. Nic więc dziwnego, że po
śmierci św. Sykstusa III (+440) wybrano na stolicę
Piotrową św. Leona (29 IV 440), wówczas nieobecnego w Rzymie z powodu pełnienia z polecenia papieża poselstwa w Galii. Nowo wybrany papież
przybył z Galii do Rzymu, gdzie przyjął najpierw
święcenia kapłańskie, następnie zaś biskupie.
Św. Leon rozpoczął swój pontyfikat w niełatwych
czasach najazdów barbarzyńców na Italię, a także w okresie zagrożeń
wiary przez głoszone wówczas błędne nauki i poglądy. Papież zwalczał
naukę manichejczyków (sekta religijna głosząca równorzędne istnienie
i działanie w świecie potęgi dobra i zła, wędrówkę dusz, brak wolności
woli, odgórne zdecydowanie o losie człowieka), pelagian (nazwa herezji - od mnicha angielskiego Pelagiusza, według którego o własnych
siłach i bez Bożej łaski można dojść do doskonałości moralnej i osiągnąć zbawienie, bowiem człowiek przychodzi na świat bez skażenia
grzechem pierworodnym), nestorian (patriarcha Konstantynopola Nestoriusz uważał, że w Chrystusie są dwie natury: Boska i ludzka, a także
dwie osoby, odmawiał więc Maryi bycie Matką Boga, a tylko człowieka), monofizytów (przełożony klasztoru w Konstantynopolu Eutyches
głosił, że w Chrystusie jest tylko jedna natura Boska). Papież wykładał
autentyczną naukę Kościoła w swoich listach, których pozostało 173.
W swoim sławnym liście do patriarchy Konstantynopola Flawiana
wystąpił przeciwko błędom Nestoriusza, „genialnie” (H. Fros) tłumacząc zagadnienie dwóch natur w Chrystusie. Z inicjatywy papieża
zwołano sobór powszechny do Chalcedonu (451), któremu przewodniczyli legaci papiescy, gdzie też odczytano specjalny list św.
Leona do ojców soborowych, entuzjastycznie przyjęty, na podstawie
którego ułożono wyznanie wiary, zwane chalcedońskim. Papież
ustanowił też swojego nuncjusza w Konstantynopolu, aby mieć stały
kontakt z tamtejszym Kościołem, jak i cesarzem. Po św. Leonie pozostało 96 kazań, które głosił w Rzymie, np. z okazji rocznicy swojej koronacji, na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie Pańskie,
w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, w inne uroczystości. Z kazań
tych można poznać, jak wyglądała ówczesna liturgia w Rzymie.
Kaznodzieja mocno podkreślał prawdę o wcieleniu Syna Bożego,
akcentował prymat biskupa rzymskiego, wierząc, że każdy kolejny
papież jest następcą św. Piotra Apostoła.
Św. Leon nie tylko bronił czystości wiary, ale też stawał w obronie
mieszkańców Italii, Rzymu, broniąc ich mienia i życia. W roku 452
najechali na Italię, od północy, Hunowie pod wodzą Attyli.
Nieustraszony papież wyruszył naprzeciw barbarzyńcom i w okolicach
Mantui spotkał się z Attylą, przekonując go skutecznie do odwrotu. W
trzy lata później papież stanął przed groźnym wodzem Wandalów królem Genzerykiem. Uratował wówczas mieszkańców Rzymu od rzezi,
nie mógł jednakże powstrzymać najeźdźców od plądrowania miasta,
niszczenia kościołów.
Św. Leon zakończył swoje życie pełne trudów i zasług 10 XI 461 r.
Jako pierwszy z papieży został pochowany w bazylice św. Piotra na
Watykanie Nadano mu przydomek Wielki, a papież Benedykt XIV
ogłosił w roku 1754 św. Leona Wielkiego Doktorem Kościoła.

News & Announcements

Informacje i Ogłoszenia

1. We would like to inform you that the Intention

1. Pragniemy poinformować, że książka

■ November 8th■ 32ndSunday in Ordinary Time

Book for the New Year is available. Please

intencyjna na nowy rok jest już dostępna.

ST. JOSEPH’S

contact the rectory if you would like to order a

Prosimy o kontakt z biurem parafialnym w

mass.

ROMAN CATHOLIC CHURCH

celu zamówienia intencji.

Established 1909

2. Shining the Light of Christ

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601

2. Shining the Light of Christ
Sharing God’s Blessings Annual Appeal:

Sharing God’s Blessings Annual Appeal:

The Annual Appeal provides the poor with

Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia ubogim

food, shelter and clothing, supports religious

jedzenie, schronienie i odzież, wspiera

education and seminarian education. So far,

edukację religijną i wychowanie seminaryjne.

41 families have responded to the appeal.

Do tej pory na akcje odpowiedziało 41 rodzin.

Thank you to those parishioners who have

Dziękujemy tym parafianom, którzy już

already shown their support and generosity. As

okazali swoje wsparcie i hojność. Do dzisiaj

of today, the commitment is $3,690 and our
goal
We would like to ask our parishioners to
consider helping us. Your gift will truly make
a difference.
In order to fulfill our commitment, each family
should pay about $60.

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

zobowiązanie wynosi 3,690 a suma, którą
musimy zapłacić wynosi 6,451$. Zwracamy

is 6,451$.

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

się z prośba o liczniejsze włączenie się do
akcji. Każda ofiara ma duże znaczenie. Aby
wypełnić nasze zobowiązanie względem
diecezji, każda rodzina powinna wpłacić ok.
60$.

Różańce wykonane przez uczniów 4 klasy podczas zdalnej katechezy.
Rosaries made by 4th grades during remote CCD classes.

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

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.

Therefore, stay awake,
for you know neither the day nor
the hour.
Mt. 25:1-13

Czuwajcie więc, bo nie znacie
dnia ani godziny.

