
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, OCTOBER 10 
5:30 PM For the intentions of Our Lady of Peace 
   
SUNDAY, OCTOBER 11 
9:30 AM † Michal Krzciuk 
11:00 AM   † Katarzyna & Stanisław Wojdyło 
 
 Dziękczynna w podziękowaniu za 50 lat 
 małżeństwa Janiny & Jerzego Pankiewicz 

 
MONDAY, OCTOBER 12 
7:30 AM For Parishioners 
 
TUESDAY, OCTOBER 13 
7:00 PM †Bronisław & Alfreda Małys 
 
WEDNESDAY, OCTOBER 14 
7:30 AM Personal Intention 
 
THURSDAY, OCTOBER 15 
7:30 AM Personal Intention 
 
FRIDAY, OCTOBER 16 
7:00 PM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
 Anny i Tomasza w rocznicę ślubu 
 
SATURDAY, OCTOBER 17 
7:30 AM Personal Intention  
5:30 PM Personal Intention 
 
SUNDAY, OCTOBER 18 
9:30 AM Personal Intention 
11:00 AM Zdrowie i Boże błogosławieństwo  
 dla Kazimiery i Stanisława Barowicz 
  z okazji 50 rocznicy ślubu 

 
 Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 
Irena & Stanislaw Goszczynski 

Bubienko Family 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Irena & Stanisław Goszczyński 
Z rodziny Bubienko 

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. 

COLLECTIONS / KOLEKTY  
October 4/Październik 4, 2020 

First collection: $ 926 

Second collection: $ 461 

Our second collection this week is for: 

Archdiocesan Assessment 

Our second collection next week is for: 

  World Mission Sunday   

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

  Podatek Archidiecezjalny        

 Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:  

     Niedziela Misyjna    

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Oct.10-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.11-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.11-11 AM 
Tomasz Wojtak 
Sat. Oct.17-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.18-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.18-11:00 AM 
Bożena Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

11 SUN TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Is 25:6-10a/Phil 4:12-14, 19-20/Mt 22:1-14  
12 Mon Weekday  
Gal 4:22-24, 26-27, 31—5:1/Lk 11:29-32 (467) 
13 Tue Weekday  
Gal 5:1-6/Lk 11:37-41 (468) 
14 Wed Weekday  
Gal 5:18-25/Lk 11:42-46 (469) 
15 Thu Saint Teresa of Jesus, Virgin and Doctor of the Church 
Eph 1:1-10/Lk 11:47-54 (470) 
16 Fri Weekday  
Eph 1:11-14/Lk 12:1-7 (471) 
17 Sat Saint Ignatius of Antioch 
Eph 1:15-23/Lk 12:8-12 (472) 

Już samo jego imię Ignacy (łac. ignis - ogień), mówi bardzo 
wiele o historii chrześcijańskich męczenników na początku 
II wieku. Był biskupem Antiochii, miasta, w którym 
zgromadziła się duża rzesza wyznawców Chrystusa. Nie 
lękał się okrutnej śmierci, dlatego jest świadkiem chrześci-
jańskiej nadziei i niewzruszonej wiary w życie wieczne. 
Kiedy został biskupem, bardzo troszczył się o swoją gminę. 

Jezusowe słowa: "Przyszedłem rzucić ogień 
na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 
zapłonął"(Łk 12, 49), stały się główną inspir-
acją w jego posłudze apostolskiej. Przez swą 
działalność ewangelizacyjną, św. Ignacy w 
stopniu heroicznym wypełnił to pragnienie 
Pana, nawet za cenę narażenia się na śmierć 
męczeńską. 
Po krótkim i niesprawiedliwym procesie, 
został skazany na śmierć przez pożarcie 
przez lwy. Wyrok miał być wykonany w 
Rzymie, dlatego sędziwy Pasterz odbył swą 
ostatnią podróż misyjną z Antiochii do 
Rzymu. Przemierzając pieszo i płynąc statki-
em pod rzymską eskortą docierał do 
kolejnych miast i portów, gdzie spotykał 

oczekujących na niego braci w Chrystusie. Spragniony 
męczeństwa powstrzymywał ich, by nie zwracali się do 
cesarza z prośbą o jego ułaskawienie. Do wspólnot chrześci-
jańskich napisał siedem listów. W jednym z nich wyraził 
żarliwe pragnienie: 
Proszę was, wstrzymajcie się od niewczesnej życzliwości. 
Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, 
dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę 
starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem 
Chrystusa. 
Pisma św. Ignacego Antiocheńskiego są ważnym dowodem 
na uznawany powszechnie przez pierwsze chrześcijańskie 
wspólnoty, prymat biskupa Rzymu. On też pierwszy użył 
wyrażenia "katolicki" w odniesieniu do Kościoła. W tradycji 
teologicznej męczeńska śmierć - ze względu na Chrystusa - 
jest jednym z najważniejszych motywów wiarygodności Ob-
jawienia chrześcijańskiego. Krew męczenników była i ciągle 
jest - także dzisiaj - zasiewem nowych chrześcijan i wciąż 
odradzającej się odwagi w wyznawaniu wiary w Chrystusa. 
Święty Ignacy Antiocheński za św. Pawłem mógł wyznać: 
"Dla mnie żyć, to Chrystus, a umrzeć to zysk!" 

 
"Thousand Strong - Rosary for Life Conference Call" na 
Wtorek,  13 października o 19:00 
 
We wtorek 13 października o 19:00 LIFENET organizuje 
konferencję "Tysiąc Silnych - Różaniec dla Życia".  Naszym 
celem jest zebranie 1.000 osób modlących się o ochronę 
dzieci w łonie matki i zadośćuczynienie za grzech aborcji.  
Kardynał Tobin wraz z księżmi i diakonami z całego New 
Jersey poprowadzi modlitwę.  Uwaga: 13 października 
przypada 103. rocznica "Cudu Słońca" w Fatimie.  Matka 
Boża chce, abyśmy  
odmawiali różaniec! Prosimy o zapisanie się na 
www.lifeneteducation.org/1000strong.   

Saint Ignatius of Antioch 
Born in Syria, Ignatius converted to Christianity and 
eventually became bishop of Antioch. In the year 107, 
Emperor Trajan visited Antioch and forced the Chri-
stians there to choose between death and apostasy. Igna-
tius would not deny Christ and thus was condemned to 
be put to death in Rome. 
Ignatius is well known for the seven 
letters he wrote on the long journey from 
Antioch to Rome. Five of these letters are 
to churches in Asia Minor; they urge the 
Christians there to remain faithful to God 
and to obey their superiors. He warns 
them against heretical doctrines, providing 
them with the solid truths of the Christian 
faith. 
The sixth letter was to Polycarp, bishop of 
Smyrna, who was later martyred for the 
faith. The final letter begs the Christians 
in Rome not to try to stop his martyrdom. 
“The only thing I ask of you is to allow 
me to offer the libation of my blood to 
God. I am the wheat of the Lord; may I be ground by 
the teeth of the beasts to become the immaculate bread 
of Christ.” 
Ignatius bravely met the lions in the Circus Maximus. 
 
 
“Thousand Strong – Rosary for Life Conference 
Call” on Tues. Oct. 13th at 7:00 PM 

 
LIFENET is organizing a “Thousand Strong – Rosary 
for Life Conference Call” on Tuesday, October 13th at 
7:00 PM.  Our goal is to have 1,000 on the call praying 
for the Protection of Babies in the Womb and in repara-
tion for the sin of abortion.  Cardinal Tobin, along with 
priests and deacons from throughout New Jersey will be 
leading the prayer.  Note:  October 13th is the 103rd 
anniversary of the ‘Miracle of the Sun’ at Fatima.  Our 
Lady wants us to pray the rosary! Please sign up at 
www.lifeneteducation.org/1000strong.   



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. Pragniemy pogratulować rodzicom i rodzicom chrzestnym 

Logan Jakub Romatowski, który przyjął sakrament chrztu 

świętego.  

Niech Pan Bóg Mu błogosławi na drogach Jego życia. 

2. W miesiącu październiku zapraszamy na nabożeństwa 

różańcowe. Nabożeństwa w języku polskim we wtorki i 

piątki o 6:30 pm. 

3. We wtorek, 13 października , o godz. 7:00 wieczorem, 

odbędzie się ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie 

połączone z Mszą św. Zapraszamy do licznego udziału w 

nabożeństwie. 

4. Listopad to miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. 

W comiesięcznym zestawie niedzielnych kopert 

znajdziecie państwo kopertę z możliwością wypisania 

imion osób polecanych modlitwie. 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym 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 rok w 

podanych przez Państwa imionach osób zmarłych. 

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. 

1. Congratulations to the parents and godparents of 

Logan Jakub Romatowski who was baptized in 

our church. May God bless you always. 

2. 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. 

3. On Tuesday , October 13th, at 7p.m., there will be 

a Fatima devotion with the Holy Mass. 

4.  November is a month during which we remember 

those who already returned to the house of our 

heavenly Father. In 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. 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.  

Price for the candle is $25. 

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 
 

Music Director 
 

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 

■ October 11th■  28th Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

Many are invited, but few are 
chosen. 

 
    Mt.22:1-14 

 
Bo wielu jest powołanych, lecz 

mało wybranych. 


