
 

 

 INTENTIONS 
 

SATURDAY, OCTOBER 16 

5:30 PM † Maria Jucha 

 rq. Maśnik Family 

  

SUNDAY, OCTOBER 17 

9:30 AM † Mario Lo Schiavo  

11:00 AM     O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 Stanisława i Kazimiery Barowicz 

  

MONDAY, OCTOBER 18 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, OCTOBER 19 

7:00 PM † Ks. Włodzimierz Łaś 

 

WEDNESDAY, OCTOBER 20 

7:30 AM Health and God’s blessings for Arille Nunez 

 rq. Laura Noonan 

  

THURSDAY, OCTOBER 21 

7:30 AM Health and God’s blessings for  

 Laura Noonan on her birthday 

 

FRIDAY, OCTOBER 22 

7:00 PM † Ks. Włodzimierz Łaś 

 rq. Rodzina Tomaszkiewicz 

 

SATURDAY, OCTOBER 23 

7:30 AM † Kevin Babakitis 

5:30 PM Personal Intention 

 

SUNDAY, OCTOBER 24 

9:30 AM Health and God’s blessings for 

  Katarzyna Radkowska on her birthday 

11:00 AM † Katarzyna Wojtyło 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Leon Kerkowski  
Catherine Kerkowski 
Cecylia Gromadzka  
Adam Gromadzki  

 
*****  

Wieczyste Lampki 
 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Leon Kerkowski  
 Katherine Kerkowski 
Cecylia Gromadzka  
Adam Gromadzki  

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: 

+ Fr. Wlodzimierz Łaś SDS, 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, 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, 

Ken O’Reiily, † Helena Banasik, † Ks. Włodzimierz Łaś SDS 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
October 10/Październik 10,2021 

First collection: $ 1366 

Second collection: $ 857 

Our second collection this week is for: 

World Mission Sunday 

 Our second collection next week is for  

Archdiocesan Assessment 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

Niedziela Misyjna 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Podatek Archidiecezjalny 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Oct.16-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.17-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.17-11:00 AM 
Grzegorz Bubienko 
Sat. Oct.23-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.24-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.24-11:00 AM 
Bożena Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

17 SUN TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Is 53:10-11/Heb 4:14-16/Mk 10:35-45  
18 Mon Saint Luke, Evangelist  
2 Tm 4:10-17b/Lk 10:1-9 (661) Pss Prop 
19 Tue Weekday 
Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21/Lk 12:35-38 (474) 
20 Wed Weekday  
Rom 6:12-18/Lk 12:39-48 (475) 
21 Thu Weekday  
Rom 6:19-23/Lk 12:49-53 (476) 
22 Fri Weekday [Saint John Paul II, Pope] 
Rom 7:18-25a/Lk 12:54-59 (477) 
23 Sat Weekday  
Rom 8:1-11/Lk 13:1-9 (478) 

Głosowanie przeprowadzone 16 października 1978 roku wskazało na nowe-

go papieża Karola Wojtyłę. O godzinie 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł 

się biały dym, wywołując okrzyki radości wiernych, zgromadzonych na 

placu św. Piotra. Wybór przerwał wielowiekową 

tradycję powoływania na Tron Piotrowy duchow-

nych włoskich. 22 października odbyła się inau-

guracja pontyfikatu. W czasie homilii wypowie-

dział słynne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie 

drzwi Chrystusowi”. 

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy 

(trzeci pod względem długości w historii). Papież 

Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, 

przyczynił się do obalenia systemu komunistycz-

nego, podróżował z orędziem pokoju po całym 

świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzo-

nych, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, 

zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił 

nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Kate-

chizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Boże-

mu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii. 

Jan Paweł II odbył osiem podróży do Ojczyzny. Pierwszy raz do Polski przy-

był 2 czerwca 1979. Pielgrzymka zbiegła się w czasie z obchodami 900. 

rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława. Wówczas wypowiedział na 

placu Zwycięstwa w Warszawie (obecnie plac Piłsudskiego), pamiętne sło-

wa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. 

Trzecia pielgrzymka do Polski, lotnisko wojskowe w Gdyni Babich Dołach, 

11.06.1987 rok 

Kolejne dwie pielgrzymki w roku 1983 i 1987 miały miejsce jeszcze w cza-

sach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przyczyniły się do powstania 

„Solidarności” i dekonstrukcji ówczesnego systemu. 

Przesłanie pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski w roku 1991 Jan Paweł II 

oparł na Dekalogu. Napominał rodaków, by dobrze korzystali z odzyskanej 

wolności. Kolejne wizyty odbywał w latach 1995, 1997, 1999. W czasie 

ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku zawierzył cały świat  

Bożemu Miłosierdziu w sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach. 

 

ŚMIERĆ I PROCES KANONIZACYJNY 

Papież zaczynał pontyfikat w pełni sił. Jego zdrowie nadszarpnął zamach na 

życie 13 maja 1981 roku – w rocznicę objawień fatimskich. Na placu św. 

Piotra Mehmet Ali Agca strzelił do papieża z odległości trzech i pół metra. 

Papież swoje cudowne ocalenie przypisał wstawiennictwu Matki Bożej. 

Pod koniec lat 90, widać było, że Jan Paweł II cierpi na chorobę Parkinsona, 

która stopniowo się pogłębiała. Mimo wszystko Jan Paweł II wciąż podróżo-

wał i do końca z pełnym zaangażowaniem pełnił swoją posługę. Niedługo 

przed śmiercią stracił głos i nie mógł przemawiać do wiernych. Zmarł 2 

kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37. Świat pogrążył się w żałobie. Pogrzeb 

Papieża odbył się 8 kwietnia. W uroczystościach pogrzebowych na placu św. 

Piotra uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa miliardy osób oglądało 

transmisję z ich przebiegu w telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w podzie-

miach bazyliki św. Piotra. 

13 maja 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. W 

odpowiedzi na wołanie wiernych „Santo subito!”, wznoszone podczas po-

grzebu Papieża, nowy papież Benedykt XVI udzielił dyspensy od pięciolet-

niego okresu oczekiwania na wszczęcie procesu beatyfikacyjne-

go.Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI. We Mszy 

św. na placu św. Piotra uczestniczyło ok. 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy 

Polaków. Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano 

dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pon-

tyfikatu papieża Polaka. 

Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego 

Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie 

Saint John Paul II, Pope 

“Open wide the doors to Christ,” urged John Paul II during the homily at the 
Mass where he was installed as pope in 1978. 
Born in Wadowice, Poland, Karol Jozef Wojtyla had lost his mother, father, 
and older brother before his 21st birthday. Karol’s promising academic career 
at Krakow’s Jagiellonian University was cut 
short by the outbreak of World War II. While 
working in a quarry and a chemical factory, he 
enrolled in an “underground” seminary in Kra-
ków. Ordained in 1946, he was immediately 
sent to Rome where he earned a doctorate in 
theology. 
Back in Poland, a short assignment as assistant 
pastor in a rural parish preceded his very fruit-
ful chaplaincy for university students. Soon Fr. 
Wojtyla earned a doctorate in philosophy and 
began teaching that subject at Poland’s Univer-
sity of Lublin. 
Communist officials allowed Wojtyla to be 
appointed auxiliary bishop of Kraków in 1958, 
considering him a relatively harmless intellectu-
al. They could not have been more wrong! 
Bishop Wojtyla attended all four sessions of Vatican II and contributed espe-
cially to its Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. Appo-
inted as archbishop of Kraków in 1964, he was named a cardinal three years 
later. 
Elected pope in October 1978, he took the name of his short-lived, immediate 
predecessor. Pope John Paul II was the first non-Italian pope in 455 years. In 
time, he made pastoral visits to 124 countries, including several with small 
Christian populations. 
John Paul II promoted ecumenical and interfaith initiatives, especially the 
1986 Day of Prayer for World Peace in Assisi. He visited Rome’s main syna-
gogue and the Western Wall in Jerusalem; he also established diplomatic 
relations between the Holy See and Israel. He improved Catholic-Muslim 
relations, and in 2001 visited a mosque in Damascus, Syria. 
The Great Jubilee of the Year 2000, a key event in John Paul’s ministry, was 
marked by special celebrations in Rome and elsewhere for Catholics and other 
Christians. Relations with the Orthodox Churches improved considerably 
during his papacy. 
“Christ is the center of the universe and of human history” was the opening 
line of John Paul II’s 1979 encyclical, Redeemer of the Human Race. In 1995, 
he described himself to the United Nations General Assembly as “a witness to 
hope.” 
His 1979 visit to Poland encouraged the growth of the Solidarity movement 
there and the collapse of communism in central and eastern Europe 10 years 
later. John Paul II began World Youth Day and traveled to several countries 
for those celebrations. He very much wanted to visit China and the Soviet 
Union, but the governments in those countries prevented that. 
One of the most well-remembered photos of John Paul II’s pontificate was his 
one-on-one conversation in 1983, with Mehmet Ali Agca, who had attempted 
to assassinate him two years earlier. 
In his 27 years of papal ministry, John Paul II wrote 14 encyclicals and five 
books, canonized 482 saints and beatified 1,338 people. In the last years of his 
life, he suffered from Parkinson’s disease and was forced to cut back on some 
of his activities.Pope Benedict XVI beatified John Paul II in 2011, and Pope 
Francis canonized him in 2014. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. W miesiącu październiku zapraszamy na nabożeństwa 

różańcowe. Nabożeństwa w języku polskim we wtorki i piątki 

o 6:30 pm a w pozostałe dni tygodnia o 7:00 pm. 

2. W sobotę, 30 października o godzinie 2:00 pm zapraszamy 

chętnych wolontariuszy 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.  

3. Pragniemy poinformować, że kwota w wysokości 7000$, 

którą dzięki państwa ofiarności  udało się zebrać została 

przelana na konto Salwatoriańskiego Hospicjum w Bielsku-

Białej.  

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. 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. On Saturday, October 30th, 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.  

3. We would like to inform you that the amount of $7000, which 

thanks to your generosity was collected, was transferred to the 

account of Salvatorian Hospice in Bielsko-Biala. 

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. Andrzej Wasko SDS at (201) 440-3224. 

Temporary administrator 
Andrzej Waśko 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 

■ October 17th■ Twenty Ninth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

For the Son of Man did not come to be 
served but to serve and to give his life as 

a ransom for many. 
 

    Mk 10:42-45 
 

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 

życie jako okup za wielu. 
  


