
 

 

LECTORS 

Sat. Sep. 29 – 5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Sep. 30 – 9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Sep. 30 – 11:00 AM 
CCD Students 

Sat. Oct.6– 5:30 PM 
Marcie Prasnal 
Sun. Oct.6– 9:30 AM 
Richard Cerbo 
Sun. Oct.7– 11:00 AM 
Sara Kowal & Iwona Kita 

Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

 
Jack Shendok 

Ronnie  Shendok 

***** 
Wieczyste Lampki 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Jack Shendok 
Ronnie  Shendok 

INTENTIONS 

SATURDAY, SEPTEMBER 29 
5:30 PM O zdrowie i Boże błogosławieństwo 
 dla Anny i Józefa Patlewicz  

SUNDAY, SEPTEMBER 30 
9:30 AM Personal Intention 
11:00 AM † Franciszek Redzio 
 rq. rodzina Swołek 
  
MONDAY, OCTOBER 1 
7:30 AM For Parishioners 

TUESDAY, OCTOBER 2 
7:00 PM O łaskę uzdrowienia dla Ewy Nowak 
 oraz potrzebne jej łaski 

WEDNESDAY, OCTOBER 3 
7:30 AM † Anna Gryglak 
 rq. Mr. & Mrs. C. Greczek 
 
THURSDAY, OCTOBER 4 
7:30 AM † Anna Gryglak 
 rq. Mr. & Mrs. J. Greczek 
 
FRIDAY, OCTOBER 5 
7:30 AM † Anna Gryglak 
 rq.Family Grinienko 
7:00 PM † Henryk Dziejma w rocznicę śmierci 
 rq. siostra Anna 

SATURDAY, OCTOBER 6 
7:30 AM Personal Intention 
5:30 PM † Jerome Liess 
 rq. Melanie Comas 
 
SUNDAY, OCTOBER 7 
9:30 AM Personal Intention 
11:00 AM O Boże błogosławieństwo w rocznicę 
 ślubu dla Joanny i Bogdana Lekan 

                      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, Karolina Stachniuk, Franciszek Szczecha, 
†Donna DiCarlo, Damian Marek, Anna Mattessich, Fr. 

Pawel,Georgette Pianteri, Br. Marek, Mark Metzler, 
Arlene Nowakowski, Barbara Revis,Jessica Santos, 

Ashley & Barbara, †Bernie Zoch, †Stella Lubie, Ruth 
Metzler, Franek, †Helen Sanchez, Cheryll Azar,Carol 

Cleary, †Zofia Sajewicz, Ewa Nowak,Hascup 
Family,Stella Kozireski, Fr. Andrzej Gorczyca. 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY    
 September 23 / 23 Wrzesień 2018 

First collection: $ 996 
Second collection: $ 701  
Our second collection this week is for: 
Sharing God’s Blessing Appeal 
Our second collection next week is for: 
Repairs & Maintenance 
 
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona jest na: 
Sharing God’s Blessing Appeal 
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 
Naprawy i Utrzymanie 

MAY GOD REWARD YOU  
FOR YOUR GENEROSITY 

 

 

 

Saint Thérèse of the Child Jesus 

From obscurity as a young, 
idealistic Carmelite, Thérèse of 
Lisieux has emerged as one of the 
best-loved saints. Her simplicity 
attracts us because she puts 
holiness within our reach. 
Thérèse was the daughter of Louis 
and Zélie Martin. When she was 
four years old, her pleasant 

childhood was interrupted by Zélie’s untimely death. Then 
Thérèse’s older sister, Pauline, took responsibility for raising her 
in the faith. In 1882, Pauline entered the Carmelite convent at 
Lisieux, igniting a desire in Thérèse to do the same. Thérèse’s 
fourteenth year was pivotal. Her sister, Mary, joined Pauline at 
the convent. And at Christmas, the young saint had an experience 
she described as her “conversion.” Later, in A Story of a Soul, 
her autobiography, Thérèse described it as a release from 
depression and oversensitivity: “Jesus flooded the darkness of my 
soul with torrents of light. I got back for good the strength of soul 
lost when I was four and a half. Love filled my heart, I forgot 
myself, and henceforth I was happy.” In spite of Thérèse’s youth, 
the next year the bishop allowed her to become a Carmelite at 
Lisieux. 
From childhood Thérèse aspired to become a missionary and a 
martyr. It soon became clear to her, however, that neither option 
was open to a cloistered nun. So she sought the Holy Spirit and 
searched the Scripture for another way to excel: 
We live in an age of inventions. We need no longer climb 
laboriously up flights of stairs. I am determined to find an 
elevator to carry me to Jesus, for I was too small to climb the 
steep stairs of perfection. So I sought in Holy Scripture some idea 
of what this lift I wanted would be, and I read, “Whoever is a 
little one, let him come to me” (see Luke 8:16). I also wanted to 
know how God would deal with a “little one,” so I searched and 
found: “You shall be carried in her arms and fondled in her lap; 
as a mother comforts her son. . . .” (Isaiah 66:12–13 NAB) It is 
your arms, Jesus, which are the elevator to carry me to heaven. 
So there is no need for me to grow up. In fact: just the opposite: I 
must become less and less. 
In 1897, Thérèse thought her dream of becoming a missionary 
was about to come true. The Carmelites at Hanoi in Indochina, 
now Vietnam, had invited her to join them. But early on the  
morning of Good Friday she began to hemorrhage from the 
mouth. She had contracted tuberculosis, which tortured her for 
several months before it took her life on September 30, 1897.  

Liturgical Calendar 

30 SUN TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

Nm 11:25-29/Jas 5:1-6/Mk 9:38-43, 45, 47-48 (137) Pss II 

1 Mon Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin and Doctor of the Church  

Jb 1:6-22/Lk 9:46-50 (455) 

2 Tue The Holy Guardian Angels  

Jb 3:1-3, 11-17, 20-23 (456)/Mt 18:1-5, 10 (650) Pss Prop 

3 Wed Weekday  

Jb 9:1-12, 14-16/Lk 9:57-62 (457)37 

4 Thu Saint Francis of Assisi  

Jb 19:21-27/Lk 10:1-12 (458) 

5 Fri Weekday  

Jb 38:1, 12-21; 40:3-5/Lk 10:13-16 (459) 

6 Sat Weekday  

Jb 42:1-3, 5-6, 12-17/Lk 10:17-24 (460) 

7 SUN TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

Gn 2:18-24/Heb 2:9-11/Mk 10:2-16 or 10:2-12 (140) Pss III 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 

Święta Teresa urodziła się 2 stycznia 1873 r. w Alencon 
(Francja) jako ostatnia z dziewięciorga dzieci Zelii Guerin i 
Ludwika Martin (beatyfikowani razem 19 października 2008 
roku). Jej ojciec był zegarmistrzem, a matka - koronkarką. 
Rodzice byli ludźmi pobożnymi i doświadczonymi przez cier-
pienie, bo wcześniej zmarło im czworo dzieci. Gdy Tereska 
skończyła 8 lat, rozpoczęła naukę w szkole klasztornej sióstr 
benedyktynek. 13 maja 1883 r. została uzdrowiona z ciężkiej 
choroby za wstawiennictwem Matki Bożej. Odtąd zapragnęła 
uczynić wszystko, aby ratować ludzi grzesznych. Modliła się 
żarliwe o nawrócenie mordercy i doczekała się jego przemiany 
zanim został wykonany wyrok. 
9 kwietnia 1888 r. Teresa wstąpiła do Karmelu w Lisieux.. W 
ceremonii obłóczyn uczestniczył jej poważnie już wtedy chory 
ojciec. 8 września 1890 r. złożyła śluby zakonne. Rok później 
odkryła "małą drogę dziecięctwa duchowego", która polegała 
na wielkiej miłości, nawet za cenę równie wielkiego cierpie-
nia. W 1893 r. została mistrzynią nowicjatu. Rok później jej 
przełożona  S. Agnieszka poprosiła ją, by spisała wspomnienia 
z dzieciństwa. W ten sposób powstały trzy rękopisy, które 
stanowią autobiografię Świętej i zostały opublikowane po jej 
śmierci. Nocą w Wielki Piątek 1896 roku pojawił się u niej 
pierwszy krwotok z płuc. Zmierzając ku śmierci zawierzyła 
siebie Jezusowi, przeżywając z Nim swoją drogę cierpienia, 
nadziei i miłości. Zmarła 30 września 1897 r. Dokładnie sto lat 
później została ogłoszona Doktorem Kościoła Powszechnego 
przez Jana Pawła II. Z tej okazji Papież z Polski wydał List 
Apostolski Divini amoris scientia (Rzym, 19.10.1997). Pius 
XI beatyfikował ją w 1923 r., a już w dwa lata później - kano-
nizował. W 1927 r. ogłosił ją, obok św. Franciszka Ksawere-
go, główną patronką misji katolickich. 
Święta od wielkich marzeń 
Święta Tereska od Dzieciątka Jezus wyróżniała się tym, że 
miała wielkie marzenia i pragnienia! Aż tak wielkie, że — jak 
sama napisała w swej autobiografii („Dziennik duszy”) - 
„zaczęły stawać się dla mnie męczeństwem”. Pod wpływem 
tego doświadczenia zaczęła szukać zrozumienia samej siebie, 
swoich pragnień i sensu własnego istnienia: „Otwarłam listy 
świętego Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo 
wzrok mój padł na dwunasty i trzynasty rozdział Pierwszego 
Listu do Koryntian. Przeczytałam najpierw, że nie wszyscy 
mogą być apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy 
nauczycielami, oraz że Kościół składa się z różnych członków 
(...). Odpowiedź była dla mnie jasna, nie taka jednak, aby uko-
ić moje tęsknoty i wlać we mnie pokój. 
Święta Tereska przypomina nam również i to, że nasza miłość 
do Boga powinna być nierozerwalnie związana z miłością do 
człowieka. Nie można kochać Boga, nie kochając tych, któ-
rych On kocha nieodwołalnie, czyli ludzi, którzy pojawiają się 
na naszej drodze i którzy noszą w sobie godność dzieci Bo-
żych oraz wielki głód miłości. Święta od Dzieciątka Jezus ko-
chała szczególnie tych, którzy oddalali się od miłości i cierpie-
li. Do takich ludzi należą w naszych czasach uzależnieni. Jest 
ich coraz więcej i cierpią coraz bardziej. To nie przypadek, że 
twórca ruchów trzeźwościowych w Europie — irlandzki du-
chowny, ks. Matt Talbot - był duchowo związany najbardziej 
właśnie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. Święta Tereska od 
Dzieciątka Jezus upewnia nas o tym, że Bogu można zawie-
rzyć zawsze i wszystkich: tych, których najbardziej kochamy i 
tych, którzy cierpią, bo jeszcze nie kochają i nie przyjmują 
miłości. 



 

 

News & Announcements Informacje i Ogłoszenia 

1. Right after 11:00 am mass we will have  a lunch 
in a church hall. 

2. We would like to inform you that the Intention 
Book for the New Year is available. Please 
contact the rectory if you would like to order  
a mass. 

3. On Friday, October  5th, we are celebrating the 
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. 
 

 
 

We start the month of October and with it the 
rosary, every Tuesday and Friday at 6:30 pm. We 
especially invite children who attend CCD classes. 

Those who are not able to come to church are 
encouraged to pray the rosary at home. Let us join 
as many people as possible in fulfilling the request 
that Our Lady addressed in Fatima to the three little 
shepherds saying "Pray the rosary every day". 
 
 

 

 

1. Zaraz po mszy Świętej zapraszamy na  wspólny 
posiłek  do Sali pod kościołem. 

2. Pragniemy poinformować, że książka 
intencyjna na nowy rok jest już dostępna. 
Prosimy o kontakt z biurem parafialnym w celu 
zamawiania intencji. 

3. W piątek, 5 października, przypada pierwszy 
piątek miesiąca. Msze św. będą odprawiane o 
7.30 rano po angielsku i o 7 wieczorem po 
polsku. Nasz kościół będzie otwarty cały dzień. 
Dla zainteresowanych wpisaniem się na listę 
adoracji przygotowana jest specjalna kartka na 
tyłach kościoła. 
 

 

Rozpoczynamy miesiąc październik, a wraz z nim 
nabożeństwa różańcowe. Do udziału w nich 
szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież, które 
uczęszczają na katechezę. Nabożeństwa w każdy 
wtorek i piątek o 6:30pm. 

Tych, którym obowiązki nie pozwolą przyjść do 
kościoła zachęcamy do modlitwy różańcowej w 
domu. Włączmy się jak najliczniej w spełnienie 
prośby, jaką w Fatimie skierowała Maryja do trojga 
pastuszków mówiąc „odmawiajcie codziennie 
różaniec”. 

 

 

 

 

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 

Ms. Marcie Prasnal 
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 

■  September 30th 2018  ■  26th Sunday in ordinary time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

For whoever is not against us is for us. 
Anyone who gives you a cup of water to 

drink because you belong to Christ, 
I say to you, will surely not lose his reward. 

 
                                                         Mk (9, 38-43) 

 
Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten   

jest z nami. Kto wam poda kubek wody do     
picia, dlatego że należycie do Chrystusa,  

zaprawdę, powiadam wam, nie utraci     
swojej nagrody. 

 
                                                 Mk (9, 38-43) 


