INTENTIONS
SATURDAY, OCTOBER 30
5:30 PM
† Maria Jucha
rq. Maśnik Family
SUNDAY, OCTOBER 31
9:30 AM
† Betty Holowinski
11:00 AM
† Jan Górniak
MONDAY, NOVEMBER 1
7:30 AM
† Celina Nytko
7:00 PM
† Stanisław Rydzewski
TUESDAY, NOVEMBER 2
7:30 AM
For all Souls of Faithful Departed
7:00 PM
Za dusze polecane w wypominkach
WEDNESDAY, NOVEMBER 3
7:30 AM
For Parishioners
THURSDAY, NOVEMBER 4
7:30 AM
Personal Intention
FRIDAY, NOVEMBER 5
7:30 AM
Health and God’s blessings for
Camila Abbato on her birthday
7:00 PM
Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Angeli Radkowski w dniu urodzin
SATURDAY, NOVEMBER 6
7:30 AM
† Emilia Lubecka
5:30 PM
† Fr. Wlodzimierz Las
rq. Melanie Comas
SUNDAY, NOVEMBER 7
9:30 AM
Health and God’s blessings for Marta Gaboury
11:00 AM
† Zmarłych z rodzin Dymitryszyn, Woźniel,
Lekan, Muzyka, Tinatishon

LECTORS
Sat. Oct.30-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Oct.31-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Oct.31-11:00 AM
Marzanna Kopacz
Sat. Nov.6-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Nov.7-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Nov. 7-11:00 AM
Tomasz Wojtak

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Blonski Family
Woznica Family
Tinastishon Family
Zakrzewski Family
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Błoński Family
Wożnica Family
Tinatishon Family
Zakrzewski Family

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. Włodzimierz 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 24/Październik 24,2021
First collection: $ 920
Second collection: $ 560
Our second collection this week is for:
Our second collection next week is for
Repairs & Maintenance
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Naprawy i Utrzymanie
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

The Commemoration of All the Faithful Departed
The Church, after rejoicing yesterday with those of her children
who have entered the glory of heaven, today prays for all those
who, in the purifying suffering of Purgatory await the day when
they will be joined to the company of saints. At no place in the liturgy is stated in
more striking fashion the mysterious union
between the Church triumphant, the Church
militant and the Church suffering; at no
time is there accomplished in clearer fashion the twofold duty of charity and justice
deriving for every Christian from the fact
of his incorporation in the mystical Body of
Christ. By virtue of the consoling doctrine
of the communion of saints the merits and
prayers of each one are able to help all; and
the Church is able to join her prayer with
that of the saints in heaven and supply what
is wanting to the souls in Purgatory by means of the Mass, indulgences and the alms
and sacrifices of her children.
The celebration of Mass, the sacrifice of
Calvary continued on our altars, has ever been for the Church
the principal means of fulfilling towards the dead the great
commandment of charity. Masses for the dead are found in the
fifth century. But it was St. Odilo, fourth abbot of Cluny, who
was responsible for the institution of the general commemoration of all the faithful departed; he instituted it and fixed its celebration on November 2, the day after All Saints. The practice
spread to the rest of Christendom.
Daily in a special Memento in the Canon of the Mass, at which
the priest remembers all those who have fallen asleep in the
Lord, the priest implores God to grant them a place of happiness, light and peace. Thus there is no Mass in which the
Church does not pray for the faithful departed; but today her
thoughts are directed towards them in a particular fashion, with
the maternal preoccupation of leaving no soul in Purgatory without spiritual aid and of grouping them all together in her intercession. By a privilege that Benedict XV's decree has extended
to the whole world every priest can today celebrate three Masses; for the liberation of the souls in Purgatory the Church multiplies the offering of the sacrifice of Christ, from which she
draws forever on behalf of all her children, infinite fruits of redemption.

Liturgical Calendar
31 SUN THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME
Dt 6:2-6/Heb 7:23-28/Mk 12:28b-34 (152) Pss III
1 Mon ALL SAINTS
Rv 7:2-4, 9-14/1 Jn 3:1-3/Mt 5:1-12a (667) Pss Prop
2 Tue The Commemoration of All the Faithful Departed
Any readings from no. 668 or from the Lectionary for Mass (vol. IV)
3 Wed Weekday
Rom 13:8-10/Lk 14:25-33 (487)
4 Thu Saint Charles Borromeo
Rom 14:7-12/Lk 15:1-10 (488)
5 Fri Weekday
Rom 15:14-21/Lk 16:1-8 (489)
6 Sat Weekday
Rom 16:3-9, 16, 22-27/Lk 16:9-15 (490)

Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień szczególny. Wspominając wszystkich świętych uświadamiamy sobie o naszym
powołaniu do zbawienia przez świętość życia. Natomiast wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Dzień Zaduszny - jest przypomnieniem, tak,
jak Kościół śpiewa w ten dzień w prefacji, że
życie Twoich wiernych o Panie zmienia się,
ale się nie kończy. Jest to przypomnienie, że
nasze życie przemija, ale i przypomnienie, że
trzeba dążyć do świętości życia.

Odwiedzamy groby naszych najbliższych, ale
nie zapominajmy o tym, że najważniejsza
jest modlitwa. Owszem, sprzątamy groby,
ustawiamy kwiaty, świecimy światła, ale
trzeba pamiętać o tej modlitwie za zmarłych,
o czymś, co jest bardzo ważne, a mianowicie
o odpuście zupełnym, który można otrzymać
przez osiem dni po Uroczystości Wszystkich Świętych. To jest
najważniejszy hołd, jaki możemy oddać zmarłemu.
Uroczystość Wszystkich Świętych ustanowił papież Grzegorz
IV w roku 835, a papież Grzegorz IV przeniósł na dzień 1 listopada. Uroczystość ta przywodzi na myśl tych, którzy już osiągnęli szczęście i cieszą się chwałą nieba. Uroczystość zrodziła
się z potrzeby wspólnego uczczenia tych, którzy są bohaterami
Kościoła i orędują za nami i aby pamięć o nich nie poszła w
zapomnienie.
Dzień Zaduszny - modły za zmarłych zanosili już pierwsi chrześcijanie, a Ojcowie Kościoła - zwłaszcza św. Augustyn - uzasadniali i umacniali ten zwyczaj. Wspomnienie zapoczątkowane
w roku 998 przez św. Odylona, opata z Cluny, który nakazał
wszystkim podległym sobie klasztorom, aby dniem poświęconym na szczególną modlitwę za zmarłych zakonników był 2
listopada - dzień bezpośrednio przylegający do uroczystości
wszystkich świętych. Zwyczaj ten wkrótce przyjął się w całym
Kościele. Dzień poświęcony modłom za wszystkich wiernych
zmarłych. Wspomnienie to łączy się z prawdą wiary katolickiej
o świętych obcowaniu.
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".

News & Announcements
1. November st is All Saints Day & November 2nd is All

Informacje i Ogłoszenia
1.

polsku.

English & 7:00 pm in Polish.

We wtorek, 2 listopada, Dzień Zaduszny. W tym dniu modlimy się

2. On Friday, November 5, we are celebrating the first
Friday of the month. Masses will be held at 7:30 am in
2.

za dusze wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach. Msze

ROMAN CATHOLIC CHURCH

św. odprawione będą o 7:30 am po angielsku i 7:00 pm po polsku.

Established 1909

W piątek, 5 listopada, przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze św.

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601

all day. For those interested in joining the adoration there

będą odprawiane o 7:30 am po angielsku i o 7:00 pm po polsku.

is a list at the back of the church to sign up.

Nasz kościół będzie otwarty cały dzień. Dla zainteresowanych

Saturday, November 6, is the First Saturday of the month

wpisaniem się na listę adoracji przygotowana jest specjalna kartka

godzinie 7:30 am.
3.

Listopad to miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. W

Father. In the set of envelopes you will find a separate

comiesięcznym zestawie niedzielnych kopert znajdziecie państwo

one on which you can place names of those souls you

kopertę z możliwością wypisania imion osób polecanych

would like to remember in your prayers. You will also

modlitwie. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym będzie

the Holy Masses of the first week of November in the

podczas mszy św. przez pierwszy tydzień listopada. Następnie

After that each candle will be placed in the sanctuary

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

lamp and burn by the tabernacle for the entire week. The

w podanych przez Państwa imionach osób zmarłych. Wieczysta

name of that soul will be mentioned in the bulletin.

lampka będzie zmieniana co tydzień. Intencje będą podawane w

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

Parish Finance Council
Mr. Aleksander Maslach
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

ogólnie za zmarłych z rodziny, które będą się świeciły codziennie
będziemy umieszczać po jednej świecy w wieczystej lampce, która

find a list in the rear of the church. Please enter the name

Pastoral Council Chairman
Mrs. Alicja Kramarz
Music Director

możliwość zakupienia świecy za konkretną duszę osoby zmarłej lub

intention of the soul for whom you would like to pray.

Those who are interested in purchasing such candles can

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

W sobotę, 7 listopada nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca o

3. November is a month during which we remember those

have a chance to purchase a candle that will burn during

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

na tyłach kościoła.

and mass will held at 7:30 am.

who already returned to the house of our heavenly

ST. JOSEPH’S

W poniedziałek, 1 listopada przypada Dzień Wszystkich Świętych.
Msze św. odprawione będą o 7:30 am po angielsku i 7:00 pm po

Soul's Day. Masses will be celebrated at 7:30 am in

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

th

■ October 31 ■ Thirty First Sunday in Ordinary Time

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.

candle is $25.

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. Andrzej Wasko SDS at (201) 440-3224.

You shall love the Lord your God with all
your heart,
with all your soul, with all your mind,and
with all your strength.
Będziesz miłował Pana, Boga swego,
całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i
całą swoją mocą.

