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Informacje i ogłoszenia

Today is the thirty-first Sunday in Ordinary Time during the
church year. Each Eucharistic service is a memorial of Christ’s
resurrection and a foretaste of eternal glory. When we participate in this service and receive holy communion, we touch
the reality of heaven. Today we pray that God will multiply the
action of his power in us and prepare us by his grace for eternal life.
Last weekend, in order to support the hospice in Vilnius, we
conducted a campaign of making and selling dumplings. The
income obtained from the sale was $ 2,000.I thank all of you
who donated your time and talent to prepare the dumplings
for the support of the Vilnius Hospice. I would also like to
thank those who helped with the sale, as well as everyone
who bought or made a donation for this purpose. The good of
your hearts is a great testimony of faith. Fr. Paul.
Tuesday, November 1st, is the feast of All Saints. It is a Holy
Day of Obligation on which the Church commemorates all
known and unknown Saints and Blessed. They have already
attained eternal glory, and today they are our intercessors before God. Holy Mass will be celebrated at 7:30 AM in English
and 7:00 PM in Polish.
On Wednesday, November 2, the liturgy commemorates all
the faithful who have died. On this day there will be an additional mass in Polish at 7 PM We invite everyone to pray together for our loved ones.
Thursday is also the first Thursday of the month. Let us pray
for our priests and all those called to serve in the Church.
From November 1 to November 8 you can obtain a plenary indulgence and offer it for the dead. To receive this indulgence,
one must make a good confession, be in the state of grace, receive Holy Communion, visit the cemetery and pray for both
the dead and the intentions of the Holy Father.
Throughout November, we will pray the rosary for the deceased whose names have been entered on the sign up sheets
at the back of the church and the sacristy.
Next Friday, November 4, will be the first Friday of the
month. There will be a mass at 7:30 AM in English in addition to the mass in Polish at 7 PM Throughout the day, there
will be an opportunity to adore the Lord Jesus in the Blessed
Sacrament.
Saturday, November 5, is the first Saturday of the month. The
rosary will be said immediately after the 7:30 AM mass in English, Spanish, Polish and Latin.
Today we invite all parishioners to come to our annual
TRICKY TRAY event, which will take place in the parish hall
immediately after the 11 o/clock mass If you have even been
to a Tricky Tray, you already know what fun it is. If you haven’t
been to one, come and find out what it’s all about. A good time
is guaranteed! In addition to the opportunity to win beautiful prizes, there will be food – hot dishes plus desserts – so
come and join us for playing and snacking as you contribute
to the worthy cause of raising funds to help meet the parish
expenses. It’s a wonderful opportunity to get together with
your fellow parishioners, have a good time and spend Sunday
afternoon in a nice family atmosphere. Ticket price for adults
is $ 25 with free admission for children. All funds raised will
go directly to the parish. We invite all of you to join us for a fun
afternoon!

Dziś trzydziesta pierwsza niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Każda Eucharystia, w której uczestniczymy, jest
pamiątką zmartwychwstania Chrystusa i przedsmakiem
wiecznej chwały. Sprawując święte obrzędy, dotykamy rzeczywistości nieba. Dzisiaj modlimy się, aby Bóg pomnożył
w nas działanie swej mocy i przygotował nas swoją łaską do
życia wiecznego .
W ubiegły weekend, aby wesprzeć hospicjum w Wilnie,
przeprowadziliśmy akcję zrobienia i sprzedaży pierogów.
Dochód uzyskany ze sprzedaży wyniósł $2000. Dziękuję
bardzo serdecznie wszystkim, którzy poświęcając swój
czas, talent i środki finansowe przygotowali pierogi na
akcję pomocy Hospicjum w Wilnie. Dziękuję także tym,
którzy pomagali w sprzedaży, a także wszystkim, którzy
kupowali pierogi, bądź złożyli donację na ten cel. Dobro
Waszych serc jest wspaniałym świadectwem wiary. Ks.
Paweł.
W wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich
Świętych. To radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia
wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi
orędownikami przed Bogiem. W naszej świątyni w tym dniu
Msze Święte będą sprawowane o 7:30 AM w języku angielskim i 7:00 PM po polsku.
W środę 2 listopada, przypada w liturgii wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Również i tego dnia dodatkowa Msza Św. wieczorna o godz. 7.
Czwartek jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca.
Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i wszystkich powołanych do służby w Kościele.
Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. Ponadto:
brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych
przez Ojca Świętego.
Przez cały listopad będziemy modlić się na różańcu za zmarłych polecanych w tak zwanych wypominkach.
Najbliższy piątek, 4 listopada, będzie pierwszym piątkiem
miesiąca. Przez cały dzień będzie możliwość adoracji Pana
Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Sobota, 5 listopada, to pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo pierwszosobotnie zaraz po Mszy Św. porannej. Odmawiany przy tej okazji będzie różaniec w języku angielskim,
hiszpańskim, polskim oraz po łacinie.
Dzisiaj (niedziela 30 października) po Mszy św. o godzinie
11:00 AM oraz różańcu, zapraszamy na naszą parafialną LOTERIĘ FANTOWĄ – o której to informujemy już od dłuższego
czasu. Jest to okazja do spędzenia niedzielnego popołudnia
w miłej rodzinno-parafialnej atmosferze, a przy okazji dochód uzyskany z tego przedsięwzięcia wesprze naszą parafię.
Cena biletu dla dorosłych $25, dzieci wstęp wolny. Bardzo
serdecznie wszystkich zachęcamy, aby wziąć udział w tym
spotkaniu.
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 duszę osoby zmarłej

November is the month during which we remember those
who have died. In your set of envelopes you will find a separate
one on which to write the names of those souls you would like
to remember in your prayers. You will also have the opportunity to purchase a candle that will burn during the Holy Masses of the first week of November for these souls. After that
each candle will be placed in the sanctuary lamp and burn by
the tabernacle for the entire week, and the name of that soul
will be mentioned in the bulletin. Those who would like to purchase these candles can find a list in the rear of the church.
Please enter the name of the soul you wish to be remembered
in this way. The cost of the candle is $25.
We are going back to the tradition of organizing ANDRZEJKI
AT St. JOSEPH. Therefore, we invite you to our parish St. Andrew’s party, which will take place on November 26. Although
the date seems to be a long way off, let’s plan our time so as
not to miss this joyful parish event.

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. 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.
Wracamy do tradycji organizowania ANDRZEJEK U ŚW.
JÓZEFA. W związku z tym już teraz zapraszamy na naszą
parafialną zabawę andrzejkową, która odbędzie się 26 lis
topada. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na
plakatach zawieszonych na drzwiach naszej świątyni. Chociaż termin wydaje się być dość odległy, zaplanujmy tak nasz
czas, by nie opuścić tej radosnej, parafialnej imprezy.

Holy Mass Schedule
Monday, Wednesday, Thursday 7:30 AM (English)
Tuesday, Friday 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)
Novena to St. Joseph 6:45 PM (Tuesday)
Divine Mercy Chaplet 7:30 PM (Friday)
Exposition of the Blessed Sacrament 6:00 PM (Tuesday and Friday)
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. Paul Dolinski SDS at (201) 440-3224

Sanctuary Lamp Candles

Wieczyste Lampki

This week sanctuary lamps have been offered in loving
memory of:

Wieczyste lampki w tym tygodniu zostały ofiarowane
za spokój dusz:

Tenorio family.

z rodziny Tenorio.

Collections
First collection: $1064

October 22–23

Second collection: $1001

Kolekty
Pierwsza kolekta: $1064

Październik 22–23

Druga kolekta: $1001

Our second collection this week is for All Saints Day
/ All Souls Day.

Druga kolekta w tym tygodniu jest przeznaczona na
Wszystkich Świętych / Dzień zaduszny.

Our second collection next week is for maintenance
& repairs.

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na naprawy
i utrzymanie obiektów.

MAY GOD REWARD YOU FOR YOUR GENEROSITY

Pl ea s e p r ay f o r :

Saturday, October 29
5:30 PM	† Fr. Włodzimierz Łaś

All of our deceased parishioners and friends:

Sunday, October 30
9:30 AM	† Fr. Włodzimierz
11:00 AM	O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Katarzyny z okazji urodzin

†Fr. Włodzimierz Łaś SDS, †Teresa Miras, †Donna
DiCarlo, †Arlene Nowakowski, †Georgette Pianteri, †Bernie Zoch, †Stella Lubie, †Helen Sanchez,
†Zofia Sajewicz, †Ewa Nowak, †Józef Patlewicz,
†Karolina Stachniuk, †Loretta Conway, †James
Duffy, †Robert Bryniak, † Helena Banasik, † Barbara Trappe, † Vincent Evelich, † Ruth Metzler.

Monday, October 31
7:30 AM	For Parishioners
Tuesday, November 1
7:30 AM	† Janusz Walczyk
7:00 PM	†† Celina Nytko & Władysław Druciak

We also ask your prayers of comfort for our sick
and confined parishioners and friends:

Wednesday, November 2
7:30 AM	†† All Soul’s
7:00 PM	†† Za dusze polecone w wypominkach

Jean & Frank Bernardo, Rose Pira, Ed Koennemenn,
Jane & Bill Zehnder, Dorothy Walker, Patrick Patskin,
Darlene & Jack Wilman, Elizabeth Malangone, Eileen
& Michael Murphy, Kelly Smyth, Marie Demarest, Jacek Strządała, Regina Pfaff, Kazimierz Brodka, Ethelda
Burton, Kathy Sarao, Gina, Michael, Renee Foca, Franciszek Szczecha, Damian Marek, Anna Mattessich,
Mark Metzler, Ashley & Barbara, Cheryl Azar, Carol
& Jerry Cleary, Hascup Family, Stella Kozireski, Fr. Andrzej Gorczyca, Alice Azar, Bruce Demarest, Scott De
Elia, Richard Cerbo, Rose Wilson, Joe Ślusarczyk, Leah
Veloz, Craig & Darleen Nowakowski, Siostra Stanisława, Bill White, Sheryl Lewis, Steven Post.

Thursday, November 3
7:30 AM	† Józef Gaweł
Friday, November 4
7:30 AM	† Audrey for eternal happiness
7:00 PM	†† Za dusze w czyśćcu cierpiące
Saturday, November 5
7:30 AM	For God’s blessing and salvation
for Natalia & Leo
5:30 PM	†† For living and deceased members
of Kotowski, Kobylarz, Story and Comas
family
Sunday, November 6
9:30 AM	† All Souls from La Rose family
11:00 AM	O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Sary w dniu urodzin

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

LEC TOR S
Sat. October 29
5:30 PM	Suzanne Fiorillo

Sat. November 5
5:30 PM	Suzanne Fiorillo

Sun. October 30
9:30 AM	Suzanne Fiorillo

Sun. November 6
9:30 AM	Suzanne Fiorillo

Sun. October 30
11:00 AM	Bożena Kotula

Sun. November 6
11:00 AM	Grażyna Ożarowska

administr ati o n

| A dm i n i st r ac ja

Administrator Rev. Paweł Doliński SDS
Trustees Mr. Wallace P. Nowosielecki, Mrs. Elżbieta Kusek
Parish Finance Council Mr. Aleksander Maslach

Parish Secretary Mrs. Marzena Gładysz
Pastoral Council Chairman Mrs. Alicja Kramarz
CCD Director Mrs. Marzanna Kopacz

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

