
 

 

 

INTENTIONS 

SATURDAY, OCTOBER 26 
5:30 PM †Personal Intention 
 
SUNDAY, OCTOBER 27 
9:30 AM † Betty Holowinski 
 rq. son Thomas 
11:00 AM † Katarzyna & Stanisław Wojdyło 
 rq. córki 
 
MONDAY, OCTOBER 28 
7:30 AM For Parishioners 
 
TUESDAY, OCTOBER 29 
7:00 PM † Z rodzin: Małys, Ziarnik, Marcol, 
 Siuta 

WEDNESDAY, OCTOBER 30 
7:30 AM Personal Intention 
 
THURSDAY, OCTOBER 31 
7:30 AM Personal Intention 

FRIDAY, NOVEMBER 1 
7:30 AM Personal Intention 
7:00 PM † Stanisław Rydzewski 

SATURDAY, NOVEMBER 2 
7:30 AM All Souls remembrance  
5:30 PM All Souls remembrance 
7:00 PM Za dusze polecane w wypominkach 
 
SUNDAY, NOVEMBER 3 
9:30 AM Personal Intention 
11:00 AM † Katarzyna & Piotr Swołek 
 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Wanda & Stanislaw Las 
Loretta Conway 

Deceased parishioners 
Deceased Salvatorian Fathers 

 
***** 

Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Wanda & Stanisław Łaś 
Loretta Conwey 

Zmarli parafianie 
Zmarli Ojcowie Salvatorianie 

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 20/Październik 20, 2019 

First collection: $ 1094 
Second collection: $ 557 

Our second collection this week is for: 
Church heating  

Our second collection next week is for: 
Rapairs and maintenance 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 
Ogrzewanie kościoła 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:  
Utrzymanie i naprawy  

 
MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Oct.26 -5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.27-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Oct.27-11:00 AM 
Natalia Juszczak & Tomasz Wojtak 
Sat. Nov.02-5:30 PM 
Kathleen Meehan 
Sun. Nov.03–9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Nov. 03-11:00 AM 
Grażyna Ożarowska & Tomasz Wojtak 

 

 

 

Liturgical Calendar 

28 Mon Saints Simon and Jude, Apostles  
  Eph 2:19-22/Lk 6:12-16 (666)   Pss Prop  
 29 Tue Weekday  
 Rom 8:18-25/Lk 13:18-21 (480)  
 30 Wed Weekday  
 Rom 8:26-30/Lk 13:22-30 (481)  
 31 Thu Weekday  
 Rom 8:31b-39/Lk 13:31-35 (482 
 Fri ALL SAINTS 
 Rv 7:2-4, 9-14/1 Jn 3:1-3/Mt 5:1-12a (667)  Pss Prop  
 2 Sat The Commemoration of All the Faithful Departed  
Wis 3:1-9/Rom 5:5-11 or Rom 6:3-9/Jn 6:37-40 (668)  
 3 SUN THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
 Wis 11:22—12:2/2 Thes 1:11—2:2/Lk 19:1-10 (153)  Pss III  
 

Dzień Zaduszny to czas modlitwy za tych, którzy odeszli i 
przebywają w czyśćcu. Według nauczania Kościoła katol-
ickiego potrzebują modlitwy, aby mogli być zbawieni. Za-
duszkom towarzyszy zwyczaj odwiedzania grobów bliskich, 
składania kwiatów i zapalania zniczy. 

Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijańst-
wie w roku 998 opat z Cluny Odilon, jako przeciwwagę dla 
pogańskich obrządków czczących zmarłych. Na dzień 
modlitw za dusze zmarłych - stąd nazwa "Zaduszki" - 

wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich 
Świętych. 

Tradycja modlitwy za osoby zmarłe, które 
czekają na spotkanie z Bogiem w niebie, 
sięga czasów biblijnych. Pierwsze 
wzmianki o modlitwie i złożeniu ofiary 
przebłagalnej za tych, którzy odeszli z tego 
świata, znajdują się już w Starym Testa-
mencie. 

W XIII wieku tradycja ta rozpowszechniła 
się w całym Kościele katolickim. 
Początkowo we Francji, Anglii, 

Niemczech, Włoszech, a później w innych krajach. W Polsce 
uroczystość Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć w XII 
wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. 

W 1915 roku papież Benedykt XV na prośbę opata benedyk-
tynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić 
trzy msze: w intencji poleconej przez wiernych, za 
wszystkich wiernych zmarłych i według intencji papieża. 

2 listopada Kościół modli się w intencji zbawienia dusz od-
bywających w czyśćcu pokutę. Istnienie czyśćca, Kościół 
ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 roku. W 
XVI wieku podczas sesji Soboru Trydenckiego ogłoszono z 
kolei dekret, że duszom w nim przebywającym można 
pomagać, "zanosząc prośby przed tron Boży". 

 

W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać 
dla nich odpust. Należy nawiedzić pobożnie cmentarz w  
dniach 1-8 listopada i modlić się za dusze zmarłych, przy 
zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski 
uświęcającej, przyjętej w tym samym dniu Komunii św., 
wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego) i 
modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. "Ojcze nasz" i 
"Zdrowaś Mario"). 

W samym dniu 2 listopada - przy zachowaniu tych samych 
warunków - również można uzyskać odpust za zmarłych 
związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy i 
odmówieniem w nich modlitwy "Ojcze nasz" i  "Wierzę w 
Boga". 

 

The Commemoration of All the Faithful Departed  

All Souls Day is a holy day set aside for honoring the dead.     
The day is primarily celebrated in the Catholic Church, but it is 
also celebrated in the Eastern Orthodox Church and a few other      
denominations of Christianity. 

According to Catholic belief, the soul of a person who dies can  
go to one of three places. The first is heaven, where a person who 
dies in a state of perfect grace and communion with God goes. 
The second is hell, where those who die in a state of mortal sin 
are naturally condemned by their choice. The intermediate option 
is purgatory, which is thought to be   where 
most people, free of mortal sin, but still in a 
state of lesser (venial) sin, must go.Purgatory 
is necessary so that souls can be cleansed and 
perfected before they enter into heaven.  
Catholics believe that through the prayers    
of the faithful on Earth, the dead are cleansed  
of their sins so they may enter into heaven. 

The belief in purgatory has not been without      
controversy. Certainly, some flagrant abuses 
of the doctrine were used to raise money for 
the Church during the renaissance. Famously, 
Martin Luther argued with the  monk, Johan 
Tetzel, over the sale of indulgences. Indul-
gences were sold as spiritual pardons to the 
poor and applied to the souls of the dead (or the living) to get 
people into heaven. The abuse of indulgences and the blatant, 
sometimes fraudulent practice of selling   indulgences for money, 
led to Luther's protest. 
When Martin Luther translated the Bible into German, he omitted 
the seven books of the canon which refer to prayers for the dead. 
He then introduced the heretical belief that people are simply 
saved, or not, and argued that there is no need to pray for the dead 
to get them into heaven. 
The Church reeled from Luther's accusation, and reformed its 
practice of selling indulgences. However, it reemphasized the 
Biblical and traditional practice of praying for the departed and 
the importance of such prayers. 

All Souls Day is celebrated in much of the western world on 
November 2. Other rites have their own celebrations. The Eastern 
Orthodox Church has several such days throughout the year,    
mostly on Saturdays. All Souls Day is not a holy day of           
obligation. It should not be confused with All Saints' Day, which 
is a holy day of obligation. 

Many cultures also mark the day differently. In North America,        



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

 

1. W piatek 1 listopada przypada pierwszy piątek miesiąca 

oraz święto Wszystkich Świętych. Msze św. będą 

odprawione o 7:30 am po angielsku oraz 7:00 pm po polsku. 

Nasz kościół będzie otwarty cały dzień. Dla 

zainteresowanych wpisaniem się na listę adoracji 

przygotowana jest specjalna kartka na tyłach kościoła.  

W sobote 2 listopada przypada pierwsza sobota miesiąca 

oraz Dzień Zaduszny. W tym dniu modlimy się za dusze 

wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach. Msze św. 

odprawione będą o 7:30 am  & 5:30 pm po angielsku oraz 

7:00 pm po polsku. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. Friday, November 1 is All Saints' Day and  first Friday 

of the month. Masses will be celebrated at 7:30 am in 

English,  at 7:00 pm in Polish. Our church will be open 

all day.          For those interested in joining the 

adoration there is a list at the back of the church. 

Saturday, November 2 is All Soul's Day and first 

Saturday of the month. Masses will be celebrated at 

7:30 am & 5:30 pm in English and at 7:00 pm in Polish. 

2.  November is the 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. 

3. 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. 

4. 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 27
th 2019 ■   Thirtieth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

 Whoever exalts himself will be 
humbled, 

and the one who humbles himself will 
be exalted. 

 
    LK 18:9-14 

 
 Każdy bowiem, kto się wywyższa, 

będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony. 


