INTENTIONS
SATURDAY, OCTOBER 24
5:30 PM
For the innocent children of abortion
rq. Melanie Comas
SUNDAY, OCTOBER 25
9:30 AM
† Betty Holowinski
rq. Son Thomas
11:00 AM † Władysław Świeca
MONDAY, OCTOBER 26
7:30 AM
For Parishioners
TUESDAY, OCTOBER 27
7:00 PM
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Grzegorza z okazji urodzin
WEDNESDAY, OCTOBER 28
7:30 AM
Personal Intention
THURSDAY, OCTOBER 29
7:30 AM
Personal Intention
FRIDAY, OCTOBER 30
7:00 PM
† Zmarłych z rodzin Frankowski,
Dziejma, Piszczek, Perstynak
SATURDAY, OCTOBER 31
7:30 AM
Personal Intention
5:30 PM
Personal Intention
rq. Melanie Comas
SUNDAY, NOVEMBER 1
9:30 AM
† Jan Sierzega
rq. Drelich Family
11:00 AM † Celina Nytko & Władysław Druciak

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Dabrowski Family
Krzesniewski Family
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Z rodziny Dąbrowski
Z rodziny Krześniewski

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.

LECTORS
Sat. Oct.24-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Oct.25-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Oct.25-11 AM
Grażyna Ożarowska
Sat. Oct.31-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Nov.01-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Nov.01-11:00 AM
Tomasz Wojtak

COLLECTIONS / KOLEKTY
October 18/Październik 18, 2020
First collection: $ 995
Second collection: $ 492
Our second collection this week is for:
Archdiocesan Assessment
Our second collection next week is for:
Repair & Maintence
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Podatek Archidiecezjalny
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Naprawy i Konserwacja
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

Saint Simon and Jude, Apostles
Jude is so named by Luke and Acts. Matthew and Mark call
him Thaddeus. He is not mentioned elsewhere in the Gospels, except of course where all the apostles are mentioned.
Scholars hold that he is not the author of the Letter of Jude.
Actually, Jude had the same name as Judas Iscariot. Evidently because of the disgrace of that name, it was shortened to “Jude” in English.
Simon is mentioned on all four lists of
the apostles. On two of them he is called “the Zealot.” The Zealots were a
Jewish sect that represented an extreme
of Jewish nationalism. For them, the
messianic promise of the Old Testament meant that the Jews were to be a
free and independent nation. God alone
was their king, and any payment of
taxes to the Romans—the very domination of the Romans—was a blasphemy
against God. No doubt some of the Zealots were the spiritual heirs of the Maccabees, carrying on their ideals of religion and independence. But many were
the counterparts of modern terrorists. They raided and killed, attacking both foreigners and “collaborating” Jews.
They were chiefly responsible for the rebellion against Rome which ended in the destruction of Jerusalem in A.D. 70.
Reflection
As in the case of all the apostles except for Peter, James and
John, we are faced with men who are really unknown, and
we are struck by the fact that their holiness is simply taken
to be a gift of Christ. He chose some unlikely people: a former Zealot, a former (crooked) tax collector, an impetuous
fisherman, two “sons of thunder,” and a man named Judas
Iscariot.
It is a reminder that we cannot receive too often. Holiness
does not depend on human merit, culture, personality, effort,
or achievement. It is entirely God’s creation and gift. God
needs no Zealots to bring about the kingdom by force. Jude,
like all the saints, is the saint of the impossible: Only God
can create his divine life in human beings. And God wills to
do so, for all of us.

Liturgical Calendar
25 SUN THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Ex 22:20-26/1 Thes 1:5c-10/Mt 22:34-40 (148) Pss II
26 Mon Weekday
Eph 4:32—5:8/Lk 13:10-17 (479)
27 Tue Weekday
Eph 5:21-33/Lk 13:18-21 (480)
28 Wed Saints Simon and Jude, Apostles
Eph 2:19-22/Lk 6:12-16 (666) Pss Prop
29 Thu Weekday
Eph 6:10-20/Lk 13:31-35 (482)
30 Fri Weekday
Phil 1:1-11/Lk 14:1-6 (483)
31 Sat Weekday
Phil 1:18b-26/Lk 14:1, 7-11 (484)

Szymon i Juda Tadeusz- Święci bracia
28 października obchodzimy święto dwóch Apostołów, którzy byli krewnymi Jezusa. Szymon i Juda, jak wszyscy Apostołowie z
wyjątkiem Jana, ponieśli wedle
tradycji męczeńską śmierć za
wiarę. Juda Tadeusz jest patronem w sprawach beznadziejnych.
Św. Szymon Apostoł był najprawdopodobniej bratem Jakuba
i Judy Tadeusza oraz bratankiem lub siostrzeńcem samego
Jezusa. Informacje na temat
Szymona są w Ewangelii bardzo
skąpe. Nadawano mu
przydomek Kananejczyk (Mt
10,4; Mk 3,18). Stąd niektórzy
Ojcowie Kościoła utożsamiają
go z panem młodym z wesela w
Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus uczynił początek
znaków – przemienił wodę w wino. Wedle tradycji
po śmierci Jakuba Starszego i Jakuba Młodszego
został kolejnym biskupem Jerozolimy. Dożył
sędziwego wieku ponad 100 lat. W obronie wiary
został zamęczony na śmierć. Wedle legendarnego
opisu umarł przecięty piłą na pół.
Św. Juda Apostoł, nazywany także Tadeuszem,
czyli “odważnym” jest autorem jednego z Listów
w Nowym Testamencie. Wymieniany w Ewangelii
bardzo rzadko znany jest z pytania: »Panie, cóż się
stało, że nam się masz objawić, a nie światu?«.
Wedle przekazu Pisma św. był jednym z braci
Pańskich, czyli bratankiem lub siostrzeńcem
Jezusa. Wedle tradycji poniósł męczeńską śmierć
w Persji. Jest czczony w Kościele jako patron od
spraw beznadziejnych. Przydomek “Odważny”
pomaga odróżnić Judę Tadeusza od Judasza Iskarioty.
W liturgii Kościoła wspomnienia Apostołów są
obchodzone jako święta lub uroczystości. Zwykle
obchodzi się święto każdego z nich pojedynczo.
Jednak na przykład św. Piotra i św. Pawła wspomina się razem ze względu na ich męczeńską
śmierć w tym samym mieście – Rzymie. Z racji
męczeństwa Apostołów kapłani używają czerwonego koloru szat liturgicznych.

News & Announcements
1.

During the month of October, our parish will have rosary

■ October 25th■

Informacje i Ogłoszenia
1.

devotions on Tuesday and Friday evenings at 6:30 PM, every

ST. JOSEPH’S

W miesiącu październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe.
Nabożeństwa w języku polskim we wtorki i piątki o 6:30 pm.

weekday morning after the 7:30 AM Holy Mass, and on
Sunday before Holy Masses.

2.

ROMAN CATHOLIC CHURCH

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

2.

November is a month during which we remember those who

kopertę z możliwością wypisania imion osób polecanych

already returned to the house of our heavenly Father. In the

modlitwie.

set of envelopes you will find a separate one on which you

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym będzie możliwość

can place names of those souls you would like to remember

zakupienia świecy za konkretną duszę osoby zmarłej lub ogólnie za

podanych przez Państwa imionach osób zmarłych. Wieczysta

the sanctuary lamp and burn by the tabernacle for the entire

lampka będzie zmieniana co tydzień. Intencje będą podawane w

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

biuletynie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, prosimy

bulletin. Those who are interested in purchasing such

napisać imię osoby za którą chcielibyście państwo ofiarować

candles can find a list in the rear of the church. Please enter

świecę na listę, która znajduje się z tyłu kościoła lub skontaktować

the name of the soul for whom the candle will burn.

się z kancelarią parafialną tel.(201) 440-3224.

Price for the candle is $25.

Cena za świecę $25.
3.

Shining the Light of Christ
Sharing God’s Blessings Annual Appeal: Doroczna Kwesta

The Annual Appeal provides the poor with food, shelter and

Katolicka zapewnia ubogim jedzenie, schronienie i odzież, wspiera

clothing, supports religious education and seminarian

edukację religijną i wychowanie seminaryjne.

education. So far, 38families have responded to the appeal.

Do tej pory na akcje odpowiedziało 38 rodzin. Dziękujemy tym

Thank you to those parishioners who have already shown

parafianom, którzy już okazali swoje wsparcie i hojność. Do dzisiaj

their support and generosity. As of today, the commitment is

zobowiązanie wynosi 3,530 a suma, którą musimy zapłacić wynosi

$3,530 and our goal is 6,451$.

6,451$. Zwracamy się z prośba o liczniejsze włączenie się do akcji.

We would like to ask our parishioners to consider helping

Każda ofiara ma duże znaczenie. Aby wypełnić nasze

us. Your gift will truly make a difference.

zobowiązanie względem diecezji, każda rodzina powinna wpłacić

In order to fulfill our commitment, each family should pay

ok. 60$.

about $60.

Name
$25
Name
$25

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

się przy tabernakulum. Tam będzie się palić przez cały rok w

would like to pray. After that each candle will be placed in

Sharing God’s Blessings Annual Appeal:

Rectory office: (201) 440-3224, Fax.: (201) 641-8685,
e-mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.org

umieszczać po jednej świecy w wieczystej lampce, która znajduje

week of November in the intention of the soul for whom you

Shining the Light of Christ

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601

mszy św. przez pierwszy tydzień listopada. Następnie będziemy

candle that will burn during the Holy Masses of the first

3.

Established 1909

zmarłych z rodziny, które będą się świeciły codziennie podczas

in your prayers. You will also have a chance to purchase a

30th Sunday in Ordinary Time

Name
$25
Name
$25

Pastoral Council Chairman
Music Director
Parish Finance Council
Mrs.Marzanna Kopacz
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

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.

You shall love the Lord, your God,
with all your heart,with all your soul,
and with all your mind.
Mt.22:34-40

Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem,całą swoją duszą i
całym swoim umysłem.

