
 

 

LECTORS 

Sat. Oct. 13 – 5:30 PM 
Kathleen Meehan 
Sun. Oct. 14– 9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Oct.14– 11:00 AM 
Barbara & Andrzej Andrzejczak 
Sat. Oct.20– 5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.21– 9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Oct.21– 11:00 AM 
Bożena Kotula & Karolina Kotula 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Z rodziny Małys 
Z rodziny  Marcol 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

From family Małys 
From Family Marcol 

INTENTIONS 

SATURDAY, OCTOBER 13 
5:30 PM For Fr.Włodzimierz and all priests working 
 in our parish 
 rq.parishioners 
7:00 PM † † Alfredy i Bronisława Małys  
 rq.rodzina Ziarnik 

SUNDAY, OCTOBER 14 
9:30 AM † Michał Krzciuk  
11:00 AM O zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 
 urodzin dla Izabelli i Joanny Rossa  
  
MONDAY, OCTOBER 15 
7:30 AM Health and God’s blessings for Ruth  
 on her birthday 
 rq.Izabela 

TUESDAY, OCTOBER 16 
7:00 PM †† Krystyna i Aleksander Gres w rocznicę 
 śmierci 

WEDNESDAY, OCTOBER 17 
7:30 AM For Parishioners 
 
THURSDAY, OCTOBER 18 
7:30 AM † Anna Gryglak 
 rq. Mr.& Mrs. C. Kaminski 
 
FRIDAY, OCTOBER 19 
7:00 PM †† Joanna i Diane Koski 

SATURDAY, OCTOBER 20 
7:30 AM † Anna Gryglak 
 rq.Kondastowicz Family 
5:30 PM O zdrowie i Boże błogosławieństwo  
 dla Józefa Patlewicz 
 rq.parishioners 
 
SUNDAY, OCTOBER 21 
9:30 AM Personal Intention 
11:00 AM † Władysław Swieca w rocznicę śmierci 
 rq.córka z mężem 

                      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, Niku Rudgarnia, Kelly Smyth, Marie 

Demarest, Jacek Strządała, Regina Pfaff, Kazimierz 
Brodka,Ethelda Burton, Kathy Sarao, Gina, Michael, 

Renee Foca, Karolina Stachniuk, Franciszek Szczecha, 
†Donna DiCarlo, Damian Marek, Anna Mattessich, Fr. 

Pawel,Georgette Pianteri, Br. Marek, Mark Metzler, 
Arlene Nowakowski, Barbara Revis,Jessica Santos, 

Ashley & Barbara, †Bernie Zoch, †Stella Lubie, Ruth 
Metzler, Franek, †Helen Sanchez, Cheryll Azar,Carol 

Cleary, †Zofia Sajewicz, Ewa Nowak,Hascup 
Family,Stella Kozireski, Fr. Andrzej 

Gorczyca,Zosia,Jerry Cleary  

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

COLLECTIONS / KOLEKTY    
 October 07 / 07 Październik 2018 

First collection: $ 894 
Second collection: $ 786 
Our second collection this week is for: 
Archdiocesesan Assessment 
Our second collection next week is for: 
Word Mission Sunday 
 
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona jest na: 
Podatek Archidiecezjalny 
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 
Word Mission Sunday 

MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

 

 

  
  Saint Luke, Evangelist  

 

Luke was an Evangelist, the writer of the third Gospel. He 

never met Christ in person, but in his Gospel he says that he 

came to know about Jesus by talking to eyewitnesses to the 

events of Jesus’ life, death, and Resurrection. Hearing those 

stories helped Luke to become a believer, and he wrote his Go-

spel so that others would come to know and love Jesus.Luke 

was a doctor and he traveled with Saint Paul on his second mis-

sionary journey. In fact, Paul calls Luke his ―beloved physi-

cian‖ (Colossians 4:14). Because he cared for the bodily needs 

of others, Luke is the patron saint of doctors. He is also the pa-

tron saint of artists because it is believed that he painted a fa-

mous portrait of Mary, our Blessed Mother.In his Gospel, Luke 

helps us to know how concerned Jesus was for the sick, the 

poor, and anyone in need of help, mercy, and forgiveness. Luke 

tells us that Jesus came to save all people. Through Luke’s Go-

spel, we learn how compassionate and caring Jesus was. Some 

of the most famous stories Jesus told are found in Luke’s Go-

spel: The Good Samaritan (Luke 10:29-37) and the Lost Son 

(Luke 15:11-42).The symbol for Luke’s Gospel is an ox, an 

animal that was often sacrificed as an offering to God in ancient 

times. In his writings about Jesus, Luke reminds us of the great 

sacrifice Jesus made to save all people through his death on the 

cross and his Resurrection.Luke is also the author of the Acts of 

the Apostles. In Acts, we learn about the coming of the Holy 

Spirit; the work of the Apostles, especially Saint Paul; and how 

the Church grew in the world. He was the one person who was 

said to have remained with Saint Paul during his imprisonment 

and until his death.We celebrate Saint Luke’s service to the 

Church each year on October 18. We remember that his Gospel 

continues to help us know and love Jesus. Luke’s Gospel also 

reminds us to look for ways to imitate Jesus by reaching out to 

help our brothers and sisters in need. 

Liturgical Calendar 

14 SUN TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

Wis 7:7-11/Heb 4:12-13/Mk 10:17-30 or 10:17-27 (143) Pss IV 

15 Mon Saint Teresa of Jesus  

Gal 4:22-24, 26-27, 31—5:1/Lk 11:29-32 (467) 

16 Tue Weekday  

Gal 5:1-6/Lk 11:37-41 (468)38 

17 Wed Saint  

Gal 5:18-25/Lk 11:42-46 (469) 

18 Thu Saint Luke, Evangelist  

2 Tm 4:10-17b/Lk 10:1-9 (661) Pss Prop 

19 Fri  

Eph 1:11-14/Lk 12:1-7 (471) 

20 Sat Weekday  

Eph 1:15-23/Lk 12:8-12 (472) 

21 SUN TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

Is 53:10-11/Heb 4:14-16/Mk 10:35-45 or 10:42-45 (146) Pss I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Święty Łukasz Ewangelista – autor trzeciej ewangelii i 
Dziejów Apostolskich, wierny towarzysz, opiekun i lekarz świę-
tego Pawła Apostoła, patron lekarzy i malarzy zmarł - zgodnie z 
najpowszechniej przyjmowaną wersją - pod koniec I stulecia, w 
podeszłym wieku 84 lat w Beocji i został pochowany w Tebach. 
Prawdopodobnie w IV wieku relikwie jego zostały przeniesione 
do Konstantynopola i umieszczone w Bazylice Dwunastu Apo-
stołów. 
W IV wieku - może w związku z antychrześcijańską reakcją za 
panowania Juliana Apostaty, albo w VIII wieku - być może w 
powiązaniu z ruchem ikonoklastów relikwie św. Łukasza, a także 
św. Macieja zostały - jak mówi wielowiekowa tradycja - przewie-
zione do Padwy.    Odnalezione - nie bez okoliczności uznawa-
nych za cudowne - w XI/XII wieku na terenie cmentarnym znaj-
dującym się w miejscu obecnego Prato delia Valle 
(charakterystycznego elementu Padwy, największego we Wło-
szech placu otoczonego fosą i rzędem pomników) relikwie św. 
Łukasza są otaczane czcią w klasztorze i kościele pod wezwa-
niem św. Justyny. W miejscu obecnej XVI-wiecznej Basilica di 
Santa Giustina kościół i klasztor istniał od IV wieku. Relikwie 
św. Łukasza były początkowo umieszczone w drewnianej trum-
nie wewnątrz ołowianej skrzyni przypominającej klatkę, od XIV 
wieku zaś w marmurowym sarkofagu. Okazała, acz mało efek-
towna bazylika, z szarymi ołowianymi kopułami i surową ceglaną 
fasadą jest przeważnie omijana przez turystów zmierzających do 
bazyliki św. Antoniego i do innych sławniejszych zabytków Pad-
wy. W absydzie lewego transeptu znajduje się marmurowy sarko-
fag św. Łukasza z płaskorzeźbami przedstawiającymi m.in. sym-
bol ewangelisty Łukasza (wół). Na ścianie wokół absyda umiesz-
czono napis przypominający, że św. Łukasz jest patronem chrze-
ścijańskich lekarzy i malarzy. Poza i ponad sarkofagiem dwa 
rzeźbione anioły unoszą ikonę Najświętszej Marii Panny, której 
autorstwo (jak wielu innych, także częstochowskiej) przypisywa-
ne jest św. Łukaszowi. Jest to Madonna Hodigitria (wskazująca 
drogę) pochodząca z Konstantynopola, a namalowana - jak wyka-
zują badania przeprowadzone przy okazji konserwacji obrazu - w 
XI-XII wieku. Bardzo interesujące są pozostałości pierwotnej 

architektury kościoła, do których dochodzi się z prawego 
transeptu: korytarz męczenników i studnia męczenników, a 
także vecchia cassa - stara ołowiana skrzynia trumienna św. 
Łukasza. Relikwie św. Łukasza nie są kompletne. W 1354 
roku cesarz Karol IV Luksemburczyk, król czeski, zażądał 
wydania czaszki św. Łukasza i relikwia ta znajduje się do 
dnia dzisiejszego w katedrze św. Wita w Pradze. W 1992 
roku prawosławny metropolita Teb zwrócił się z prośbą do 
Biskupa Padwy o darowanie części relikwii do złożenia w 
miejscu, gdzie się kiedyś znajdowały i gdzie do dziś otacza-
ny jest czcią pusty, uświęcony grób Ewangelisty.. Prośbę tę 
spełniono, przy okazji zaś otwarcia sarkofagu przeprowa-
dzono interdyscyplinarne badania naukowe kośćca. Wyniki 
tych badań zostały opublikowane oraz zaprezentowana 
kongresie międzynarodowym, który odbył się w Padwie w 
2000 r. Badania nie potwierdzają (bo nie mogą), ale i nie 
zaprzeczają autentyczności relikwii. 



 

 

 

News & Announcements Informacje i Ogłoszenia 

1.During the month of October, our parish will 
have rosary devotions on Tuesday and Friday 
evenings at 6:30 PM, every weekday morning after 
the 7:30 AM Holy Mass, and on Sunday before 
Holy Masses. 

2. November is a month during which we 
remember those who already returned to the house 
of our heavenly Father. On the set of envelopes you 
will find a separate one on which you can place 
names of those souls you would like to remember 
in your prayers. You will also have a chance to 
purchase a candle that will burn during the Holy 
Masses of the first week of November in the 
intention of the soul for whom you would like to 
pray for. After that each candle will be placed in 
the sanctuary lamp and burn by the tabernacle for 
the entire week. The name of that soul will be 
mentioned in the bulletin. Those who are interested 
in purchasing such  candles can find a list in the 
rear of the church. Please enter the name of the soul 
for whom the candle will burn.  

Contact the parish office (201)440-3224 , 2018. 
The price for a candle is $25. 

3.On Thursday, September 13th, at 7 p.m., there 
will be a Fatima devotion with the Holy Mass 

4.We wish to congratulate the parents and 
godparents of Adrian Tchorzewski, who was 
baptized last Sunday. God bless you always.  

1. Rozpoczynamy miesiąc październik a wraz z nim 
nabożeństwa różańcowe. Do udziału w nich 
zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież które 
uczęszczają na katechezę. Nabożeństwa w języku 
polskim we  wtorki i piątki o 6:30 pm. 

2. Listopad to miesiąc pamięci o naszych bliskich   
zmarłych. W comiesięcznym zestawie 
niedzielnych kopert znajdziecie państwo kopertę 
z możliwością wypisania imion na . W tym roku, 
podobnie jak w tamtym, będzie możliwość 
zakupienia świecy za konkretną duszę osoby 
zmarłej lub ogólnie za zmarłych z rodziny, które 
będą się świeciły codziennie podczas mszy św. 
przez pierwszy tydzień listopada. Następnie 
będziemy umieszczać po jednej świecy w 
wieczystej lampce, która znajduje się przy 
tabernakulum. Tam będzie się palić przez cały 
czas w podanej przez Państwa intencji. Wieczysta 
lampka będzie zmieniana co tydzień. Intencje 
będą podawane w biuletynie. Jeżeli jesteście 
Państwo zainteresowani prosimy napisać imię 
osoby za którą chcielibyście państwo ofiarować 
świecę na listę, która znajduje się z tyłu kościoła 
lub  skontaktować się z kancelarią parafialną. 
 tel.201) 440-3224 .Cena za świecę $25. 

3. W piątek, 13 października, o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie 
połączone z Mszą św. 

4. Pragniemy pogratulować rodzicom i rodzicom 
chrzestnym Adriana Tchorzewskiego, który w 
który w zeszłą niedzielę przyjął chrzest św. Niech 
Pan Bóg mu błogosławi. 

Andrzejki u Świętego Józefa     1 grudnia 7pm-2am 

Grać będzie DJ  Berni. 

Limitowana liczba miejsc, cena biletu 50 dolarów od osoby. Rezerwacja biletów - Pani Zuzanna (201) 397-2861 

Name                                                                                                25 $  Name                                                                                            25 $ 

Name                                                                                                25  $  Name                                                                                             25 $ 

 

 

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 
Dr. Bogdan Lekan, M.D. 

Music Director 
Ms. Paulina Raczkowski 
Parish Finance Council 

Ms. Marcie Prasnal 
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 

■  OCTOBER 14h 2018  ■  28th Sunday in ordinary time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

 

„Children, how hard it is to enter the kingdom of God! 
It is easier for a camel to pass through the eye of 

 a needle than for one who is rich to enter the kingdom 
of God."       

     MK 10:17-27 

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, 
 niż bogatemu wejść  

do królestwa Bożego.  A oni tym bardziej się dziwili i 
mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić? 

» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, 
ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». 

 
              Mk 10:17-27 


