INTENTIONS
SATURDAY, OCTOBER 23
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 Wojdyło
MONDAY, OCTOBER 25
7:30 AM
For Parishioners
TUESDAY, OCTOBER 26
7:00 PM
Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Grzegorza z okazji urodzin
WEDNESDAY, OCTOBER 27
7:30 AM
† Fr. Kazimierz Oleksy SDS
THURSDAY, OCTOBER 28
7:30 AM
Health and God’s blessings for
Elizabeth Healy
FRIDAY, OCTOBER 29
7:00 PM
† Ks. Włodzimierz Łaś
rq. E.& M. Kowal
SATURDAY, OCTOBER 30
7:30 AM
† Fr. Kazimierz Oleksy SDS
5:30 PM
† Maria Jucha
rq. Maśnik Family
SUNDAY, OCTOBER 31
9:30 AM
† Betty Holowinski
11:00 AM † Jan Górniak

LECTORS
Sat. Oct.23-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Oct.24-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Oct.24-11:00 AM
Bożena Kotula
Sat. Oct.30-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Oct.31-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Oct.31-11:00 AM
Marzanna Kopacz

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Jan Okulewicz
\ Helena & Jan Ziarnik
Alfreda & Bronisaw Małys
Anna & Aleksander Muzyka
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Jan Okulewicz
Helena & Jan Ziarnik
Alfreda & Bronisław Małys
Anna & Aleksander Muzyka

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

COLLECTIONS / KOLEKTY
October 17/Październik 17,2021
First collection: $ 1115
Second collection: $ 424
Our second collection this week is for:
Archdiocesan Assessment
Our second collection next week is for
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Podatek Archidiecezjalny
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

Saints Simon and Jude, Apostles
There is often a crosshatch of bloody scratches on the right cheek of statues of the suffering Christ in Latin America. It’s called the “Judas Kiss,” a
reminder of Judas Iscariot’s act of both affectionately greeting Christ and
betraying Him in one sinister gesture. No one kneels before a statue of
Judas Iscariot in a Catholic church. No one lights a candle to Judas asking
that he restore their lost sight or heal their child’s cancer. But Judas Iscariot wasn’t the only Judas among
the Twelve Apostles. Today’s Saint Jude (or Judas)
was often confused with his evil contemporary. Since
Judas Iscariot was so despised and ignored, and since
he shared a name with the good Jude, a tradition gathered over the centuries of petitioning today’s saint
only when all other saints had failed to answer one’s
prayers. Saint Jude became the Patron Saint of Hopeless Causes, then, probably because of the faithful’s
reluctance to seek the intercession of one whose misfortune it was to share a name with Christ’s betrayer.
Out of confusion or an abundance of caution, Saint
Jude thus became a saint of last resort. When the dam
was barely holding, when a pulse could no longer be
felt, when the rains wouldn’t come, a candle was lit to
Saint Jude, hoping against hope, that he would respond.
Saint Simon the Apostle is called the “Zealot” in Saint Luke’s Gospel.
This may describe his zeal for the house of the Lord or denote his membership in a radical Jewish sect. Zeal is, in any case, a virtue. It must be
joined with prudence to ensure that it does not offend for the sake of offending. A zealous soul will, however, lovingly provoke others to consider
the things of God through his words, actions, and appropriate silences.
Zeal for the house of the Lord has migrated to other concerns in many
parts of today’s world. While religious zeal has unfortunately come to be
understood as a negative virtue, zeal for planet earth and various other
more “acceptable” causes are now seen as positive. The intentional disciple, however, understands zeal in its historical sense as a burning concern
for perennial truths, not mere fads, and as a proactive form of love for all
those things that lead mankind to God. God is a person, after all, and depends on His friends to defend Him.
Saints Simon and Jude disappear from the pages of the Gospels after the
brief mentions of their names. Nothing is known of either of them with
any certainty, not even where they evangelized or where they met death.
As Apostles, however, we know with certainty that they were key actors in
laying the deep foundations of the Church in the rock-solid substrata of the
Middle Eastern culture in which they lived. The Catholic Church is the
household of faith. An earthly family is united by blood, while the theological family of the Church is united by the Sacraments and the Creed. But
it is not sufficient for a family to be united by biological or theological
DNA. A family is little if it is not a household. A household works together, prays together, and eats together. A household is where a family feels
like a family. The Church is the household of faith where God’s family
gathers week in and week out, century after century. Christians must not
only be united intellectually, but must live united, and feel that unity in
their bones. Today’s saints worked long ago to build the household we
now enjoy.

Liturgical Calendar
24 SUN THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Jer 31:7-9/Heb 5:1-6/Mk 10:46-52 (149) Pss II
25 Mon Weekday
Rom 8:12-17/Lk 13:10-17 (479)
26 Tue Weekday
Rom 8:18-25/Lk 13:18-21 (480)
27 Wed Weekday
Rom 8:26-30/Lk 13:22-30 (481)
28 Thu Saints Simon and Jude, Apostles
Eph 2:19-22/Lk 6:12-16 (666) Pss Prop
29 Fri Weekday
Rom 9:1-5/Lk 14:1-6 (483)
30 Sat Weekday
Rom 11:1-2a, 11-12, 25-29/Lk 14:1, 7-11 (484)

Należeli do Dwunastu najbliższych uczniów Jezusa, których On
powołał i zaprosił, by z Nim przebywali na co dzień. Zafascynowani Mistrzem z Nazaretu, wielkodusznie odpowiedzieli na Jego
wołanie. Poszli za Nim i stali się przede wszystkim pierwszymi,
po Maryi i Janie Chrzcicielu, słuchaczami Słowa.
Nie wszystko od razu rozumieli, co Jezus nauczał.
Dlatego Pan postępował z nimi, jak roztropny
pedagog, który na każdym etapie formowania
uczniów był cierpliwy. Z nadzieją patrzył na ich
postępy i dodawał odwagi.
Apostołowie mogli też kontemplować Jezusa, gdy
trudził się codziennie głosząc dobrą Nowinę o
rozpoczynającym się właśnie w świecie Królowaniu Boga. Jezus wysyłał ich też po dwóch, by
przepowiadali Ewangelię. Udzielał im wiele praktycznych rad, przestrzegał przed ludźmi, którzy
zniekształcali Słowo Boże. To właśnie wspominany dzisiaj św.
Juda Tadeusz, kuzyn Jezusa według ziemskiego pochodzenia,
zapytał Go podczas Ostatniej Wieczerzy, dlaczego to właśnie im
się najpierw objawił?
Jezus przygotowywał Dwunastu do przyjęcia tajemnicy ziarna,
które obumiera gdy zostaje wrzucone w ziemie, by przynieść
owoc stokrotny. Po swojej męce, śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu, Pan na nowo umacniał wiarę uczniów w definitywne zwycięstwo Boga nad grzechem i śmiercią.
Odtąd po Wniebowstąpieniu Jezusa, mieli iść aż na krańce świata, by głosić miłosierną miłość Boga wobec każdego człowieka.
Mieli też zapraszać wszystkich napotkanych na przygotowaną
ucztę jedności w Kościele, której dopełnieniem jest wspólnota z
uwielbionym Panem w niebie.
Tradycja Kościoła przekazała nam, że obaj, Juda Tadeusz i Szymon Gorliwy, dotarli do Mezopotamii a następnie do Persji,
gdzie zginęli śmiercią męczeńską. Męczeńską śmiercią potwierdzili swoją przyjaźń z Jezusem, której nie mogła osłabić nawet
ta najcięższa próba.
Od XVIII wieku w Kościele, zwłaszcza w Polsce i w Austrii,
bardzo odżył kult zwłaszcza św. Judy Tadeusza, który ogłoszony
został patronem od spraw beznadziejnych. Gdy jesteśmy blisko
Pana Jezusa, jak wspominani dzisiaj Apostołowie, wtedy niczego nie powinniśmy się lękać. I choć czasem piętrzą się wokół
nas burze, wieje mocny wiatr - podobnie jak wtedy, gdy Jezus
spał w łodzi - powinniśmy pamiętać, że On jest zawsze obecny
w Piotrowej łodzi Kościoła i dlatego moce piekielne nas również
nie przemogą. A zatem odwagi, nie bójcie się, mówi do nas Jezus. Poznajcie Mnie lepiej, ukochajcie i naśladujcie, byście jak
Juda Tadeusz i Szymon mogli wydać obfity plon nawrócenia.
Jako wspólnota Kościoła, zbudowana na fundamencie Apostołów, powinniśmy być wdzięczni za ich odwagę i wiarygodne
świadectwo przekazane pierwszemu pokoleniu chrześcijan. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni, by naśladować ich przykład gotowości do uczestniczenia w misji Pana, do której On codziennie
wzywa każdego z nas.
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■ October 24 ■ Thirtieth Sunday in Ordinary Time

rosary devotions on Tuesday and Friday evenings at

różańcowe. Nabożeństwa w języku polskim we wtorki i

6:20 pm, every weekday morning after the 7:30 am

piątki o 6:20 pm a w pozostałe dni tygodnia o 7:00 pm.

ST. JOSEPH’S

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

ROMAN CATHOLIC CHURCH

chętnych wolontariuszy do sadzenia żonkili. Żonkile to

Established 1909

1. During the month of October, our parish will have

Holy Mass and on Sunday before Holy Masses.
2. On Saturday, October 30th, at 2:00 pm, we would like

1. W miesiącu październiku zapraszamy na nabożeństwa

kwiaty nadziei, wolontariusze będą je rozdawać na wiosnę.

to invite you to plant daffodils. Daffodils are flowers of

Pieniądze uzyskane ze zbiorki będą przekazane do hospicjum

hope, volunteers will give them away in the spring. The

Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

money obtained from the collection will be transferred
to the John Paul II hospice in Bielsko-Biała.
3. 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

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601
Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,
e-mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.org

3. Listopad to miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. W
comiesięcznym zestawie niedzielnych kopert znajdziecie

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

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

would like to remember in your prayers. You will also

codziennie podczas mszy św. przez pierwszy tydzień

have a chance to purchase a candle that will burn

listopada. Następnie będziemy umieszczać po jednej świecy

during the Holy Masses of the first week of November

w wieczystej lampce, która znajduje się przy tabernakulum.

in the intention of the soul for whom you would like to

Tam będzie się palić przez cały rok w podanych przez

Holy Mass Schedule

pray. After that each candle will be placed in the

Państwa imionach osób zmarłych. Wieczysta lampka będzie

sanctuary lamp and burn by the tabernacle for the entire

zmieniana co tydzień. Intencje będą podawane w biuletynie.

week. The name of that soul will be mentioned in the

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy napisać

bulletin. Those who are interested in purchasing such

imię osoby za którą chcielibyście państwo ofiarować świecę

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.

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.

na listę, która znajduje się z tyłu kościoła lub skontaktować
się z kancelarią parafialną tel.(201) 440-3224. Cena za
świecę $25.

Name
$25

Name
$25

Name
$25

Name
$25

Pastoral Council Chairman
Mrs. Alicja Kramarz
Music Director
Parish Finance Council
Mr. Aleksander Maslach
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

Go your way; your faith has saved you.
Immediately he received his sight
and followed him on the way.
Mk 10:46-52

Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Natychmiast przejrzał
i szedł za Nim drogą.

