
 

 

 

INTENTIONS 

SATURDAY, OCTOBER 19 
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 
 
MONDAY, OCTOBER 21 
7:30 AM For Parishioners 
 
TUESDAY, OCTOBER 22 
7:00 PM † Władysław Świeca w rocznicę śmierci 

WEDNESDAY, OCTOBER 23 
7:30 AM God’s blessing for Emilia 
 
THURSDAY, OCTOBER 24 
7:30 AM Personal Intention 

FRIDAY, OCTOBER 25 
7:00 PM Z okazji urodzin o zdrowie, Boże 
 błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 
 Dary Ducha Św. dla Grzegorza 

SATURDAY, OCTOBER 26 
7:30 AM Personal Intention  
5:30 PM Personal Intention  
 
SUNDAY, OCTOBER 27 
9:30 AM † Betty Holowinski 
 rq. son Thomas 
11:00 AM  † Katarzyna & Stanisław Wojdyło 
 rq. córki 
 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Wiktoria & Franciszek 
Antoni Niebrzydowski 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Wiktoria & Franciszek 
Antoni Niebrzydowski 

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 13/Październik 13, 2019 

First collection: $ 958 
Second collection: $ 847 

Our second collection this week is for: 
World Mission Sunday 

Our second collection next week is for: 
Church heating  

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 
Światowa Niedziela Misyjna 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:  
Ogrzewanie kościoła 

 
MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Oct.19-5:30 PM 
Kathleen Meehan 
Sun. Oct.20-9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Oct.20-11:00 AM 
Marzanna Kopacz & Grzegorz Bubienko 
Sat. Oct.26-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun.Oct.27 –9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.28-11:00 AM 
Natalia Juszczak & Tomasz Wojtak 

 

 

 

Liturgical Calendar 

21 Mon Weekday  
 Rom 4:20-25/Lk 12:13-21 (473)   
22 Tue Weekday [Saint John Paul II, Pope]  
Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21/Lk 12:35-38 (474)   
23 Wed Weekday 
 Rom 6:12-18/Lk 12:39-48 (475)   
24 Thu Weekday  
 Rom 6:19-23/Lk 12:49-53 (476)  
25 Fri Weekday  
 Rom 7:18-25a/Lk 12:54-59 (477)   
26 Sat Weekday  
Rom 8:1-11/Lk 13:1-9 (478)   
27 SUN THIRTIETH SUNDAY IN  
ORDINARY TIME  
 Sir 35:12-14, 16-18/2 Tm 4:6-8, 16-18/Lk 18:9-14 
(150)   Pss II  

Droga Jana Pawła II do świętości została uznana za najszybszą w 
nowożytnej historii Kościoła. Proces kanonizacyjny zaczął się 
błyskawicznie: Benedykt XVI zgodził się na otwarcie    procesu 
beatyfikacyjnego swego poprzednika miesiąc i 11 dni po jego 
śmierci. 5 lipca papież Franciszek zgodził się na  kanonizację Jana 
Pawła II. Jej data została wyznaczona na  konsystorzu 30 
września - papież i kardynałowie ustalili, że Polak zostanie 
świętym 27 kwietnia.  
 
13 maja 2005 roku Benedykt XVI podczas uroczystości w  bazyli-
ce świętego Jana na Lateranie, a więc w katedrze biskupa Rzymu 
ogłosił, że zgadza się na otwarcie procesu beatyfikacyjnego Jana 
Pawła II, zmarłego 2 kwietnia. Data ta była znacząca; swą decyzję 
ogłosił w rocznicę zamachu na papieża na placu Świętego Piotra. 
Tym samym niemiecki papież uchylił wymóg 5 lat oczekiwania 
na otwarcie procesu po śmierci    kandydata na ołtarze. Tak 
wybrany niespełna miesiąc wcześniej papież odpowiedział na 
hasła "Santo subito"(święty natychmiast) widniejące na transpar-

entach, przyniesionych przez działaczy włoskich 
ruchów katolickich na uroczystości pogrzebowe 
Jana Pawła II, którym przewodniczył.  

Spośród ogromnej liczby sygnałów o          doz-
nanych łaskach do beatyfikacji wybrany został 
przypadek niewytłumaczalnego z medycznego 
punktu widzenia wyzdrowienia urodzonej w 
1961 roku francuskiej zakonnicy Marie Simon-
Pierre z zaawansowanej choroby Parkinsona. 
Tej samej, na którą cierpiał      papież. Do uz-
drowienia tego doszło w czerwcu 2005 roku, a 
więc dwa miesiące po śmierci Jana Pawła II. 
Cała wspólnota zakonna siostry Marie modliła 

się wtedy o jej uzdrowienie. W ciągu jednej nocy ustąpiły 
wszystkie coraz bardziej postępujące objawy choroby. Zakonnica 
odzyskała pełnię zdrowia i sił, wróciła do pracy w szpitalu. 

Do kanonizacji potrzebny był drugi cud. Ostatecznie wybrano 
przypadek uzdrowienia z tętniaka mózgu, jakiego doznała   Flori-
beth Mora Diaz z Kostaryki. To przypadek - jak się     podkreśla - 
spektakularny, gdyż do uzdrowienia doszło w wyjątkowym mo-
mencie, w dniu beatyfikacji Jana Pawła II. Floribeth Mora Diaz 
powiedziała mediom, że według lekarzy jej stan był beznadziejny. 
W kwietniu 2011 roku doznała ciężkiego krwotocznego udaru 
mózgu. Po serii badań lekarze uznali, że nic więcej nie mogą dla 
niej zrobić.  

1 maja, kilka tygodni po udarze, Floribeth obejrzała transmisję 
telewizyjną z beatyfikacji Jana Pawła II w Watykanie. Jej rodzina 
zaś poszła na miejscowy stadion, gdzie również można było obe-
jrzeć przekaz ze mszy. Następnego ranka - jak dodała - znalazła 
przy swoim łóżku pismo ze zdjęciem Jana Pawła II na okładce. - 
Usłyszałam głos, który mówił do mnie: "Podnieś się, nie lękaj 
się"- wspominała kobieta. - Byłam zaskoczona i patrzyłam dalej 
na pismo, powiedziałam: "Tak" i wstałam - dodała Floribeth Mora 
Diaz. 
  

Kanonizacja miała miejsce w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 
27 kwietnia 2014  

 

 Saint John Paul II, Pope 

Pope John Paul's first miracle occurred in 2006. 

Sister Marie Simon-Pierre, a French nun and member of the 
Congregation of Little Sisters of Catholic Maternity Wards was 
confined to her bed by Parkinson's disease. It was reported that 
she was completely cured of the disease after members of her 
community prayed for the intercession of Pope John Paul II. 

In May of 2008 she was continuing her good works at a materni-
ty ward again. "I was sick and now I am cured," she told reporter 
Gerry Shaw. 

Pope John Paul's second miracle occurred in 2011. A Costa  
Rican woman, Floribeth Mora, who was suffering from a       
terminal brain aneurism, was healed with no known natural 
(medical) cause, on the date of John Paul's beatification. 

A panel of expert theologians from the Vatican examined the 
evidence and determined that it was directly attributable to the 
intercession of John Paul. 

Two other potential miracles are thought to 
have occurred due to the direct intercession of 
Pope John Paul II. 

On the fourth anniversary of the Pope's death,   
a Polish boy who had suffered from kidney 
cancer and was  unable to walk, was visiting the 
tomb with his parents. Upon leaving St. Peter's 
Basilica he told his parents he wanted to walk, 
and then began to walk normally. 

The other miracle attributed to Pope John Paul 
is the miraculous curing of Marco Fidel Rojas, 
the mayor of Huila, Colombia who was suffer-
ing from Parkinsons. His doctor has authenticated his cure. 

Pope Francis confirmed his approval of the canonization of John 
Paul II on July 4, 2013, formally recognizing the second miracle 
attributed to his intercession. He was canonized alongside the 
Blessed John XXIII on April 27, 2014, Divine Mercy Sunday, in 
St. Peter's Square at the Vatican in Rome. The Canonization 
Mass was celebrated by Pope Francis and Pope Emeritus Bene-
dict XVI. 



 

 

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. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe  w języku polskim 

we wtorki i piątki o 6:30 pm. 

3. 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.  

4. W niedzielę, 27 pażdziernika po mszy św.przyprowadzimy kwestę 

na rzecz Fundacji Babci Aliny. 

Fundacja Babci Aliny promuje ruch hospicyjny w Polsce, a za 

zebrane fundusze kupuje sprzęt medyczny dla polskich hospicjów. 

Kierują pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna wspierając 

hospicja w różnych regionach kraju. Bardzo prosimy o szczodrość. 

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. 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. 

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 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.  

4. On Sunday, October 27th, after the Holy Mass, we will be 

carrying out a fundraising for the  Alina Foundation. The  Alina 

Foundation promotes the hospice movement in Poland and buys 

medical equipment for Polish hospices with the help of the funds 

raised. They direct their help where it is most needed by 

supporting hospices in various regions of the country. We ask 

for your generosity. 

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 20
th 2019 ■   Twenty -nineth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

Will not God then secure the rights of his 
chosen ones 

who call out to him day and night? 
 

   LK 18:1-8 
 

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich 
wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 

 
  


