■ September 1st 2019 ■ Twenty
Twenty--Second Sunday in Ordinary Time

ST. JJOSEPH
OSEPH’S
OSEPH’S

Roman Catholic Church
460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601
Rectory Office: (201) 440
440--3224, Fax: (201) 641
641--8685
E-mail: stjoseph10@verizon.net, www.stjosephsnj.org

Holy Mass Schedule

Pastor
Fr. Wlodzimierz Las, SDS
Weekend Assitant
Very Rev. Canon Stanley Walega
Parish Secretary
Mrs. Grazyna Druciak
Trustees
Mr. Wallace P. Nowosielecki
Mrs. Elzbieta 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

Monday, Wednesday, Thursday:
7:30 AM (English)
Tuesday:
7:00 PM (Polish)*
*Novena to St. Joseph 15 minutes before the Mass

Friday:
7:00 PM (Polish)**
**Divine Mercy Novena after the Mass

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.

Take my yoke upon you, says the Lord,
and learn from me,
for I am meek and humble of heart.
Mt 11:29ab

Weźcie moje jarzmo na siebie
i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.
Mt 11,29ab

INTENTIONS / INTENCJE
SATURDAY, AUGUST 31

5:30 PM

Health and God’s blessing for Nicholas Evelich

SUNDAY, SEPTEMBER 1

9:30 AM

†Krzysztof Kaczkowski w 10 rocznicę śmierci

11:00 AM

O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla ks. Włodzimierza, ks. Wiesława,
ks. Stanisława, ks. Sławka, ks. Mariana
req. rodzina Frankowskich

MONDAY, SEPTEMBER 2

7:30 AM

For Parishioners

TUESDAY, SEPTEMBER 3

7:00 PM

O zdrowie, Boże błogosławieństwo
i wypełnienie woli Bożej dla Roberta

WEDNESDAY, SEPTEMBER 4

7:30 AM

Personal Intention

THURSDAY, SEPTEMBER 5

7:30 AM

Personal Intention

FRIDAY, SEPTEMBER 6

7:30 AM

Personal Intention

7:00 PM

O zdrowie, Boże błogosławieństwo
i wypełnienie woli Bożej dla Anny, Piotra
i Wojciecha

SATURDAY, SEPTEMBER 7

7:30 AM

Personal Intention

5:30 PM

†Janusz Walczyk
req. rodzina Dziedzic

SUNDAY, SEPTEMBER 8

9:30 AM

Victims of 9/11, who died at the World Trade
Center, at the Pentagon, and on United Flight
93
req. Melanie Comas

11:00 AM

O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Mateusza Druciak z okazji 15 rocznicy
urodzin

Sunday's Reflection (September 1)
Baptism is our invitation to the eternal banquet
of the kingdom. But like all invitations, it comes
with an RSVP. Our response is found in the way
we live our lives, in our gratitude for all that God
has done, in our desire to serve God by serving
others, and in our life of prayer and worship.

This week
Sanctuary Lamps Candle
have been offered
in memory of:
Maria Mraz
Zofia & Franciszek Seowik
*******
Wieczyste Lampki
w tym tygodniu
zostały ofiarowane
za spokój dusz:
Maria Mraz
Zofia & Franciszek Seowik

COLLECTIONS / KOLEKTY
August 25 / 25 sierpnia
First collection: $ 970
Second collection: $ 643
2nd collection this week / 2-ga kolekta w tym tygodniu:
Yearly Parish Dues / Roczna opłata parafialna
2nd collection next week / 2-ga kolekta za tydzień:
Catholic Univeristy/ Uniwersytet Katolicki
MAY GOD REWARD YOU FOR YOUR GENEROSITY
LECTORS
Sat. Aug. 31 - 5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Sep. 1 - 9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Sep. 1 - 11:00 AM
Grażyna Ożarowska & Tomasz Wojtak
Sat. Sep 7 - 5:30 PM
Kathleen Meehan
Sun. Sep. 8 - 9:30 AM
Richard Cerbo
Sun. Sep. 8 - 11:00 AM
Iwona Kita & Natalia Juszczak

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,†Loretta Conway,†Karolina Stachniuk,
Radoslav Stanko, Jan Okunowicz, Jim Duffy, Rose Wilson, Joe Ślusarczyk,
Robert Grabias, Marzanna Kopacz.
If you wish to include someone in this list,
please call the rectory office at (201) 440-3224.

ST. MOTHER TERESA

ŚW. MATKA TERESA

September 5

5 września

Mother Teresa was a humanitarian. This means she did things
to help out other people. Her entire life was fully devoted to helping
the poor, the sick, the needy, and the helpless.
Mother Teresa was born in Uskub, Ottoman Empire on August
26, 1910. This city is now called Skopje and is the capital of the
Republic of Macedonia. Her birth name was Agnes Gonxha
Bojaxhiu. Her father died when she was eight and she was raised by
her mother.
Agnes grew up in the Roman Catholic Church and decided to
devote her life to God at an early age. When she turned 18, Agnes
joined the Sisters of Loreto to become a missionary to India. Before
she could go to India, she had to learn English. She
spent a year in Ireland learning to speak English at
the Loreto Abby.
A year later, Agnes began her missionary work
in Darjeeling, India. She learned the local language,
Bengali, and taught at the local school. In 1931, she
took her vows as a nun and chose the name Teresa.
She taught for many years in India becoming the
headmistress at a school in eastern Calcutta.
When she was 36 years old, Mother Teresa
felt the call from God to help the poor of India. She
received some basic medical training and then set
out to help the sick and needy. This wasn't an easy
task in 1948 India. She had very little support and,
while trying to feed and help the poorest of the poor, she herself
was constantly hungry and even had to beg for food.
In 1950, Mother Teresa formed a group within the Catholic
Church called the Missionaries of Charity. She described the
purpose of the Missionaries of Charity as an organization that would
take care of "the hungry, the naked, the homeless, the crippled, the
blind, the lepers, all those people who feel unwanted, unloved,
uncared for throughout society, people that have become a burden
to the society and are shunned by everyone".
Mother Teresa had some lofty goals. If you consider that she
herself was starving only a few years earlier, she accomplished
some amazing things. When she first started the Missionaries of
Charity there were only 13 members. Today, the group has over
4,000 members who care for people all over the world.
It wasn't an easy task to build such an organization and to
keep the focus on the poorest people. She worked almost up until
her death on September 5, 1997.

Matka Teresa była humanitarną kobietą. To znaczy, że robiła
różne rzeczy, aby pomóc innym ludziom. Jej całe życie było w pełni
poświęcone pomocy biednym, chorym, potrzebującym i bezbronnym.
Matka Teresa urodziła się w Uskubie, Imperium Osmańskim 26
sierpnia 1910 roku. Miasto to nosi obecnie nazwę Skopje i jest stolicą
Republiki Macedonii. Jej imię urodzenia to Agnes Gonxha Bojaxhiu. Jej
ojciec zmarł, gdy miała osiem lat i została wychowana przez matkę.
Agnes dorastała w Kościele Rzymskokatolickim i postanowiła
poświęcić swoje życie Bogu w młodym wieku. Kiedy skończyła 18 lat,
Agnes dołączyła do sióstr z Loreto, aby zostać misjonarką w Indiach.
Zanim mogła wyjechać do Indii, musiała nauczyć się angielskiego. Rok
spędziła w Irlandii, ucząc się mówić po angielsku w
Loreto Abby.
Rok później Agnes rozpoczęła pracę misyjną w
Darjeeling w Indiach. Nauczyła się lokalnego języka,
bengalskiego i uczęszczała do miejscowej szkoły. W
1931 roku złożyła śluby zakonne i wybrała imię
Teresa. Nauczała przez wiele lat w Indiach, stając się
dyrektorką szkoły we wschodniej Kalkucie.
Kiedy miała 36 lat, Matka Teresa poczuła wezwanie
od Boga, aby pomóc biednym z Indii. Otrzymała
podstawowe wykształcenie medyczne, a następnie
wyruszyła na pomoc chorym i potrzebującym. Nie
było to łatwe zadanie w 1948 roku w Indiach. Miała
bardzo małe wsparcie i próbując nakarmić i pomóc
najbiedniejszym z biednych, sama była ciągle głodna, a nawet musiała
błagać o jedzenie.
W 1950 r. Matka Teresa utworzyła w Kościele katolickim grupę
zwaną Misjonarkami Miłosierdzia. Opisała cel działalności Misjonarek
Miłosierdzia jako organizacji, która zajmuje się "głodnymi, nagimi,
bezdomnymi, kalekami, niewidomymi, trędowatymi, wszystkimi tymi,
którzy czują się niechciani, niekochani, nie objęci troską przez całe
społeczeństwo, ludźmi, którzy stali się ciężarem dla społeczeństwa i
są odrzucani przez wszystkich".
Matka Teresa miała kilka wzniosłych celów. Jeśli weźmie się pod
uwagę, że sama przymierała głodem zaledwie kilka lat wcześniej, to
dokonała kilku niesamowitych rzeczy. Kiedy po raz pierwszy
rozpoczęła działalność Misjonarek Miłosierdzia, było ich tylko 13. Dziś
grupa liczy ponad 4000 członkiń, które opiekują się ludźmi na całym
świecie.
Nie było łatwym zadaniem zbudowanie takiej organizacji i
skupienie się na najbiedniejszych ludziach. Pracowała prawie do
śmierci 5 września 1997 roku.

Zdjęcia z zabawy charytatywnej dla niewidomych dzieci w Kibeho, Rwanda
(08/25/2019)

News & Announcements

Informacje i Ogłoszenia

1. On this week there are the first Thursday, the 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek,
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W
first Friday and the first Saturday of the
pierwszy piątek miesiąca, po Mszy św. o godz.
month. On the First Thursday let us
7.30 rano, rozpoczniemy całodniową adorację
remember in our prayer priests. On the first
Najświętszego Sakramentu. W tym dniu
Friday, after the Mass at 7.30 AM, we will
odprawiona zostanie także Msza św. po polsku
begin a full-day adoration of the Blessed
o godz. 7:00 wieczorem. Spowiedź pierwszoSacrament. On that day, there will be
piątkowa od godz. 6:00 PM. Z kolei w sobotę, 7
celebrated extra Holy Mass in Polish at 7:00
sierpnia, nabożeństwo pierwszych sobót
PM. First-Friday Confession from 6:00 PM.
miesiąca. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 7.30
On Saturday, September 7, there will be
rano.
devotion of the first Saturday of the month.
2. W przyszłą niedzielę, 8 września, o godz. 12.00
It will start with Holy Mass at 7.30 AM.
w południe, rozpoczniemy Piknik parafialny. Już
2. Next Sunday, on September 8th, we will have
teraz zachęcamy by wziąć udział w tym
a parish picnic at our church, beginning at
wspólnym spotkaniu. Jak zawsze czeka nas
12.00 noon. We encourage you to plan your
wiele atrakcji oraz smaczne jedzenie i napoje.
time so that you can participate in this event.
Dla
tych,
którzy
pragną
wesprzeć
As always, there are many attractions and
przygotowania przygotowane zostały specjalne
tasty food and drinks waiting for us. For
koperty, które można znaleźć obok biuletynów
those who want to support the preparations,
w kościele. Zostały tam również umieszczone
we have prepared special envelopes, which
listy dla chętnych, którzy chcą wziąć czynny
can be found next to the church bulletins.
udział w pikniku. Można zgłosić się do pomocy
przy wydawaniu jedzenia, napojów czy jako
There are also lists for those who want to
opiekun dzieci podczas ich zabaw. Serdecznie
actively participate in the picnic. Thank you
dziękujemy za wszelką pomoc.
very much for all your help.
3. Holiday time is over, so let us inform you that 3. Wakacje dobiegły już końca dlatego pragniemy
poinformować, że lekcje religii przy naszym
the CCD classes in our church will start on
kościele rozpoczną się 23 września. Uroczyste
September 23rd. The official beginning at
rozpoczęcie zajęć na Mszy św., 18 września, o
Holy Mass on September 18th at 7 p.m. in
godz. 7:00 wieczorem w naszym kościele. Plan
our church.
zajęć znaleźć można na stronie parafialnej.

