
 

 

 

INTENTIONS 

SATURDAY, OCTOBER 12 
5:30 PM †Personal Intention 
 
SUNDAY, OCTOBER 13 
9:30 AM † Michal Krzciuk w 20 rocznicę śmierci 
11:00 AM  Z okazji urodzin Mateusza o Boże 
 prowadzenie i wypełnienie woli Bożej  
7:00 PM † Alfreda & Bronisław Małys 

MONDAY, OCTOBER 14 
7:30 AM For Parishioners 
 
TUESDAY, OCTOBER 15 
7:00 PM † Za dusze zmarłych z rodzin
 Frankowski, Dziejma, Piszczek, 
 Perstynak 

WEDNESDAY, OCTOBER 16 
7:30 AM Personal Intention 
 
THURSDAY, OCTOBER 17 
7:30 AM Personal Intention 

FRIDAY, OCTOBER 18 
7:00 PM † Henryka Dziejma w rocznicę śmierci 
 rq. siostra Anna z rodziną 

SATURDAY, OCTOBER 19 
7:30 AM Personal Intention  
5:30 PM Personal Intention  
 
SUNDAY, OCTOBER 20 
9:30 AM Health and God’s blessing for Piotr on 
 his birthday 
11:00 AM  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
 Kazimiery i Stanisława Barowicz 
 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Zofia & Jozef Rudniccy 
Andrzej Krekova 

Stefania & Antoni Kadziela 
Malys & Ziarnik Family  

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Zofia & Józef Rudniccy 
Andrzej Krekova 

Stefania & Antoni Kądziela 
Małys & Ziarnik Family  

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, Franciszek 
Szczecha, †Donna DiCarlo, Damian Marek, Anna 

Mattessich, Fr. Pawel,Georgette Pianteri, Mark Metzler, 
Arlene Nowakowski, Barbara Revis,Jessica Santos, 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, Jim Duffy, Rose Wilson, Joe Ślusarczyk,       
Robert Grabias , Allen Metzler 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
October 6/Październik 6, 2019 

First collection: $ 861 
Second collection: $ 782 

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:  
Światowa Niedziela Misyjna 

 
MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Oct.12-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.13-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.13-11:00 AM 
Bożena Kotula & Karolina Kotula 
Sat. Oct.19-5:30 PM 
Kathleen Meehan 
Sun.Oct.20 –9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Oct.21-11:00 AM 
Marzanna Kopacz & Grzegorz Bubienko 

 

 

 

Liturgical Calendar 

14 Mon  
Rom 1:1-7/Lk 11:29-32 (467)   
15 Tue Saint Teresa of Jesus 
 Rom 1:16-25/Lk 11:37-41 (468)   
16 Wed Weekday Saint Hedwig  
 Rom 2:1-11/Lk 11:42-46 (469)   
17 Thu  
 Rom 3:21-30/Lk 11:47-54 (470)   
18 Fri Saint Luke, Evangelist  
 2 Tm 4:10-17b/Lk 10:1-9 (661)   Pss Prop   
19 Sat 
 Rom 4:13, 16-18/Lk 12:8-12 (472)  
 20 SUNDAY 
Ex 17:8-13/2 Tm 3:14—4:2/Lk 18:1-8 (147)   Pss I  

Pochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 
- zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych 
świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii, 
Czechach, Niemczech, na Węgrzech oraz we Francji. 

Znana jest jako popularyzatorka życia zakonnego, fundatorka 
klasztoru cysterek w Trzebnicy, do końca życia oddana dziełom 
miłosierdzia. Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i 
chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania 
polsko-niemieckiego. 
Jan Paweł II, odwiedzając w 1983 roku we Wrocławiu, powiedział 

o niej, że jest w dziejach Polski i w dziejach 
Europy postacią graniczną, która łączy ze sobą 
dwa narody: niemiecki i polski: "Łączy na 
przestrzeni wielu wieków historii, która była 
trudna i bolesna. (...) Wśród wszystkich 
dziejowych doświadczeń pozostaje przez 
siedem już stuleci orędowniczką wzajemnego 
zrozumienia i pojednania". 
Św. Jadwiga Śląska była córką Bertolda IV, 
hrabiego Diessen-Andechss. Wychowanie 
chrześcijańskie i formację intelektualną ot-
rzymała w klasztorze benedyktynek w Kitz-
ingen koło Würzburga, gdzie zwracano uwagę 
m.in. na poznanie Pisma Świętego, dzieł Ojców 
Kościoła i życiorysów świętych. Wtedy to 
zetknęła się też bezpośrednio z pobożnością 
benedyktyńską - modlitwą, medytacją, codzien-
nym czytaniem przy stole, a przede wszystkim 

z uroczystą liturgią odprawianą w konwencie. Poznała też język 
łaciński. 
Św. Jadwiga najchętniej pozostałaby w klasztorze oddając się życiu 
zakonnemu ale około 1190 roku została wysłana do Wrocławia, 
gdzie poślubiła księcia Henryka I Brodatego, z którym miała 
później siedmioro dzieci. Jako księżna śląska wywierała znaczny 
wpływ na politykę męża, który wspierał się wielokrotnie na jej 
koneksjach rodzinnych. Pochodziła bowiem z rodziny znanej w 
Niemczech i liczącej się w Europie - jej dwie siostry zostały kró-
lowymi. 
Była popularyzatorką życia zakonnego i fundatorką m.in. klasztoru 
cysterek w Trzebnicy. Surowe życie pokutne, praktyki ascetyczne i 
działalność dobroczynna uczyniły ją postacią popularną wśród pod-
danych. Własne dobra przeznaczyła na zorganizowanie 
wędrownego szpitala dworskiego dla ubogich, na szpital dla 
trędowatych w Środzie Śląskiej, a także na urządzenie hospicjum 
dworskiego. W swoich posiadłościach obniżała daniny chłopskie i 
gromadziła zapasy żywności wykorzystane następnie w czasach 
głodu i powodzi. 
Trudne wydarzenia z jej życia - kolejne zgony dzieci, banicja braci, 
skrytobójcza śmierć siostry Gertrudy, królowej Węgier - wpłynęły 
na pogłębienie jej życia religijnego i decyzję poświęcenia się 
dziełom miłosierdzia. Po około 20 latach małżeństwa złożyła wraz 
z mężem śluby czystości, a po owdowieniu zamieszkała w 
klasztorze cysterek w Trzebnicy. 
Pod wpływem duchowości franciszkańskiej mnożyła praktyki 
pokutne, opiekowała się chorymi, dbała o los więźniów i ubogich. 
Żywiła szczególną cześć dla Matki Bożej. 
Wyczerpana surową ascezą i pracą zmarła w opinii świętości w 
1243 roku w Trzebnicy i została pochowana w tamtejszym koście-
le. 24 lata później, w 1267 roku została kanonizowana przez pa-
pieża Klemensa IV, a sanktuarium w Trzebnicy stało się głównym 
ośrodkiem jej kultu. Chociaż czczona była jako patronka Śląska a 
od XIII wieku - patronka Polski, to jej kult odegrał ważną rolę w 
formowaniu świadomości wspólnoty regionalnej Ślązaków, 
zwłaszcza w XIX wieku. 

 Saint Hedwig 

Rarely do humans realize the possibilities of the   
wise use of earthly power and worldly wealth.       
Saint Hedwig was one of the few. 

Born to nobility toward the close of the 12th century, 
she was married at an early age to Henry, duke of 
Silesia (now Poland). Through her persuasion and 
personal efforts, several monastic institutions of both 
men and women were established in Silesia. Several 
hospitals, one for lepers, were likewise 
founded. She was personally a great 
force in establishing peace in the    
surrounding areas during power     
struggles. To her great sorrow, she 
was unable to prevent a pitched battle 
between the forces of two of her sons, 
one of whom was dissatisfied over the 
partition of estates that Henry had  
made between them. 

After she and her husband had made 
mutual vows of celibacy, she lived 
mostly at the monastery at Trebnitz 
where, although not a formal member 
of the religious institute, she nevertheless participa-
ted in the religious exercises of the community.     
She died in 1243 and was buried at Trebnitz. 

Reflection 

Whatever possessions we have are not for our own 
needs or personal comfort alone; they are also to be 
used in assisting others. Use of these goods should 
always promote, never impede, progress in God’s 
love. It is true that earthly things in no way contra-
dict God’s love, but rather are evident of it. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. 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. 

2. Polski  Apostolat  w Archidiecezji  Newark  zaprasza na Mszę 

św. za Polonie upamiętniająca naszego Papieża Św. Jana Pawła 

II. Mszę św. odprawi i homilię wygłosi Jego Ekscelencja Bp 

Wiesław Lechowicz  Delegat Episkopatu ds. Duszpasterstwa 

Emigracji. Niedziela 13 Pażdziernika,2019 godzina 3:00 pm 

Cathedral Basilica  of the Sacred Heart. 

3. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe  w języku polskim 

we wtorki i piątki o 6:30 pm. 

4. W sobotę, 26 pażdziernika o godzinie 2:00 pm zapraszamy 

chętynch wolantaruiszy do sadzenia żonkili. Żonkile to kwiaty 

nadziei, wolontariusze będą je rozdawać na wiosnę . Pieniądze 

uzyskane ze zbiorki będą przekazane do hospicjum Jana Pawła II 

w Bielsku-Białej.  

5. 2019 Sharing God’s Blessings Annual Appeal. Do tej pory na 

akcje odpowiedziało 53 rodziny. Dziękujemy tym parafianom, 

którzy już okazali swoje wsparcie i hojność.  Do dzisiaj 

zobowiązanie wynosi 4110$  a suma , którą musimy zapłacić 

wynosi 5952$. Zwracamy się z prośba o liczniejsze włączenie się 

do akcji. Każda ofiara ma  duże znaczenie. 

6. Już dzisiaj zapraszamy na Andrzejki u Św. Józefa w Sobotę 30 

Listopada. Limitowana ilość miejsc, cena biletu 50$  od osoby. 

Rezerwacja biletów - Pani Zuzanna (201) 397-2861 

1.  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. 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 fot the 

candle is $25. 

2. The Polish Apostolate of the Archdiocese of Newark Cordially 

invites  everyone to Mass for Polonia. Mass will be celebrated by 

His Excellency Bp Wieslaw Lechowicz Delegate of the 

Episcopate for the Ministry of Polish Emigration 

Sunday,October 13, 2019 at 3:00 pm at the Cathedral Basilica 

of the Sacred Heart  

 

3. 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 

4. On Saturday, October 26th, at 2:00 pm, we would like to invite 

you to plant daffodils. Daffodils are flowers of hope, volunteers 

will give them away in the spring. The money obtained from the 

collection will be transferred to the John Paul II hospice in 

Bielsko-Biała.  

5. 2019 Sharing God’s Blessings Annual Appeal. So far,           53 

families have responded to the appeal. Thank you to those 

parishioners who have already shown your support and 

generosity.  

As of today, the commitment is $4110  and our goal is  

$5952. We would like to ask our parishioners  to consider 

helping us. 

Your gift will truly make a difference. 

6. We invite you to St. Joseph's Church party, Saturday, November 

30th. Limited number of seats, ticket price $50     per person. 

Ticket reservation - Mrs. 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 
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 13
th 2019 ■   Twenty -eighth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

 "Stand up and go; 
your faith has saved you." 

 
   LK  17:11-19 

 
"Wstań, idź, twoja wiara cię 

uzdrowiła." 


