
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, SEPTEMBER 11 

5:30 PM † Debra Kobus and the victims of  9/11 

 rq. Melanie Comas 

  

SUNDAY, SEPTEMBER 12 

9:30 AM Health and God’s blessings for  

 Joseph & Johanna Healy 

11:00 AM     Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 Mateusza z okazji 17 urodzin 

  

MONDAY, SEPTEMBER 13 

7:30 AM For Parishioners 

7:00 PM O nawrócenie i łaskę wiary dla Grzegorza 

 

TUESDAY, SEPTEMBER 14 

7:00 PM † Maria Goliniewska 

 rq. Halina Andrzejczak 

 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 15 

7:30 AM Health and God’s blessings for David & Cheryl 

 Segro on their wedding anniversary 

  

THURSDAY, SEPTEMBER 16 

7:30 AM † Emilia Zajchowski 

 rq. Halina Jaskolka 

 

FRIDAY, SEPTEMBER 17 

7:00 PM W podziękowaniu za łaski i prośbą o dalszą 

 opiekę dla Izabeli i Grzegorza  

 z okazji rocznicy ślubu 

  

SATURDAY, SEPTEMBER 18 

7:30 AM Personal Intention 

5:30 PM † Maria Jucha 

 rq. Walczyk Family 

 

SUNDAY, SEPTEMBER 19 

9:30 AM † Franciszka Dyka 

11:00 AM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla  

 Elżbiety i Mirosława z okazji 30 rocznicy ślubu 

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

Bozena Ghattas 
Waclawa & Jozef Borkowscy 

 
*****  

Wieczyste Lampki 
 

Wieczyste lampki w tym tygodniu  
zostały ofiarowane za spokój dusz:  

Bożena Gatthas 
Wacława & Józef Borkowscy 

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, 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, 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 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
September 5/Wrzesień 5,2021 

First collection: $ 908 

Second collection: $ 529 

Our second collection this week is for: 

Catholic University  

 Our second collection next week is for  

Utility & Energy Costs 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

Uniwersytet Katolicki 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Opłata za Energię 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Sep.11-5:30 PM 
John Comas 
Sun. Sep.12-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Sep.12-11:00 AM 
Grażyna Ożarowska 
Sat. Sep.18-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Sep.19-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Sep.19-11:00 AM 
Grzegorz Bubienko 

 

 

 

Liturgical Calendar 

12 SUN TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Is 50:4c-9a/Jas 2:14-18/Mk 8:27-35 (131) Pss IV 
13 Mon Saint John Chrysostom 
1 Tm 2:1-8/Lk 7:1-10 (443) 
14 Tue The Exaltation of the Holy Cross  
Nm 21:4b-9/Phil 2:6-11/Jn 3:13-17 (638) Pss Prop 
15 Wed Our Lady of Sorrows  
1 Tm 3:14-16 (445)/Jn 19:25-27 or Lk 2:33-35 (639) Pss Prop 
16 Thu Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop 
1 Tm 4:12-16/Lk 7:36-50 (446) 
17 Fri Weekday  
1 Tm 6:2c-12/Lk 8:1-3 (447) 
18 Sat Weekday  
1 Tm 6:13-16/Lk 8:4-15 (448) 

Urodził się około 349 r. w Antiochii w Syrii (dzisiaj Antakya na połu-

dniu Turcji), tam też podejmował posługę kapłańską przez około 11 

lat, aż do 397 r., gdy został mianowany biskupem Konstantynopola. W 

stolicy cesarstwa pełnił posługę biskupią do 

czasu dwóch wygnań, które nastąpiły krótko po 

sobie - między 403 a 407 r. Dzisiaj ograniczy-

my się do spojrzenia na lata antiocheńskie 

Chryzostoma. 

W młodym wieku stracił ojca i żył z matką 

Antuzą, która przekazała mu niezwykłą wrażli-

wość ludzką oraz głęboką wiarę chrześcijańską. 

Odbył niższe oraz wyższe studia, uwieńczone 

kursami filozofii oraz retoryki. Jako mistrza 

miał Libaniusza, poganina, najsłynniejszego 

retora tego czasu. W jego szkole Jan stał się 

wielkim mówcą późnej starożytności greckiej. 

Ochrzczony w 368 r. i przygotowany do życia 

kościelnego przez biskupa Melecjusza, przez 

niego też został ustanowiony lektorem w 371 r. 

Ten fakt oznaczał oficjalne przystąpienie Chry-

zostoma do kursu eklezjalnego. Uczęszczał w 

latach 367-372 do swego rodzaju seminarium w 

Antiochii, razem z grupą młodych. Niektórzy z 

nich zostali później biskupami, pod kierownic-

twem słynnego egzegety Diodora z Tarsu, który wprowadzał Jana w 

egzegezę historyczno-literacką, charakterystyczną dla tradycji antio-

cheńskiej. 

Później udał się wraz z eremitami na pobliską górę Sylpio. Przebywał 

tam przez kolejne dwa lata, przeżyte samotnie w grocie pod przewod-

nictwem pewnego „starszego”. W tym okresie poświęcił się całkowi-

cie medytacji „praw Chrystusa”, Ewangelii, a zwłaszcza Listów św. 

Pawła. Gdy zachorował, nie mógł się leczyć sam i musiał powrócić do 

wspólnoty chrześcijańskiej w Antiochii (por. Palladiusz, „Życie”, 5). 

Pan - wyjaśnia jego biograf - interweniował przez chorobę we właści-

wym momencie, aby pozwolić Janowi iść za swoim prawdziwym 

powołaniem. W rzeczywistości, napisze on sam, postawiony wobec 

alternatywy wyboru między trudnościami rządzenia Kościołem a spo-

kojem życia monastycznego, tysiąckroć wolałby służbę duszpasterską 

(por. „O kapłaństwie”, 6, 7), gdyż do tego właśnie Chryzostom czuł 

się powołany. I tutaj nastąpił decydujący przełom w historii jego po-

wołania: został pasterzem dusz w pełnym wymiarze! Zażyłość ze Sło-

wem Bożym, pielęgnowana podczas lat życia eremickiego, spowodo-

wała dojrzewanie w nim silnej konieczności przepowiadania Ewange-

lii, dawania innym tego, co sam otrzymał podczas lat medytacji. Ideał 

misyjny ukierunkował go, płonącą duszę, na troskę pasterską. 

Między 378 a 379 r. powrócił do miasta. Został diakonem w 381 r., 

zaś kapłanem - w 386 r.; stał się słynnym mówcą w kościołach swego 

miasta. Wygłaszał homilie przeciwko arianom, następnie homilie na 

wspomnienie męczenników antiocheńskich oraz na najważniejsze 

święta liturgiczne. Mamy tutaj do czynienia z wielkim nauczaniem 

wiary w Chrystusa, również w świetle Jego świętych. Rok 387 był 

„rokiem heroicznym” dla Jana, czasem tzw. przewracania posągów. 

Lud obalił posągi cesarza, na znak protestu przeciwko podwyższeniu 

podatków. W owych dniach Wielkiego Postu, jak i wielkiej goryczy z 

powodu ogromnych kar ze strony cesarza, wygłosił on 22 gorące 

„Homilie o posągach”, ukierunkowane na pokutę i nawrócenie. Potem 

przyszedł okres spokojnej pracy pasterskiej (387-397). 

 Saint John Chrysostom 

St. John, named Chrysostom (golden-mouthed) on 
account of his eloquence, came into the world of 
Christian parents, about the year 
344, in the city of Antioch. His 
mother, at the age of 20, was a 
model of virtue. He studied rheto-
ric under Libanius, a pagan, the 
most famous orator of the age. 

In 374, he began to lead the life of 
an anchorite in the mountains near 
Antioch, but in 386 the poor state 
of his health forced him to return 
to Antioch, where he was orda-
ined a priest. 

In 398, he was elevated to the See 
of Constantinople and became 
one of the greatest lights of the 
Church. But he had enemies in 
high places and some were eccle-
siastics, not the least being The-
ophilus, Patriarch of Alexandria, who repented of 
this before he died. His most powerful enemy, ho-
wever, was the empress Eudoxia, who was offended 
by the apostolic freedom of his discourses. Several 
accusations were brought against him in a pseudo-
council, and he was sent into exile. 

In the midst of his sufferings, like the apostle, St. 
Paul, whom he so greatly admired, he found the gre-
atest peace and happiness. He had the consolation of 
knowing that the Pope remained his friend, and did 
for him what lay in his power. His enemies were not 
satisfied with the sufferings he had already endured, 
and they banished him still further, to Pythius, at the 
very extremity of the Empire. He died on his way 
there on September 14, 407. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. W poniedziałek, 13 września, o godz. 7:00 pm odbędzie 

się Nabożeństwo Fatimskie połączone z Mszą św. 

Zapraszamy do udziału. 

2. Już za tydzień, 19 września odbędzie się nasz doroczny 

piknik parafialny. 

Jak zawsze czeka nas wiele atrakcji oraz smaczne jedzenie 

i napoje. Dla tych, którzy pragną wesprzeć organizację 

przygotowane zostały specjalne koperty, które  można 

znaleźć obok biuletynów z tylu kościoła. Zostały  tam 

również umieszczone listy dla chętnych, którzy chcą 

wziąć czyny udział w pikniku. Można zgłosić się do 

pomocy przy wydawaniu jedzenia, napojów czy jako 

opiekun dzieci podczas ich zabaw. Serdecznie dziękujemy 

za wszelką pomoc i mamy nadzieje na spotkanie na 

pikniku. 

3. W środę, 22 września o godzinie 7:00 pm msza święta na   

rozpoczęcie roku katechetycznego. Zapraszamy wszystkie 

dzieci, które będą uczęszczać na katechezę. 

 

1. On Monday, September 13th, at 7 pm, there will be  

a Fatima devotion with the Holy Mass. 

2. Next Sunday, September 19, is our annual parish 

picnic. We are counting on the participation of our 

parishioners and friends as well as favorable 

weather. We encourage you to plan your time now 

to take part in this event. As always, we will have 

many attractions as well as tasty food and drinks. 

For those who wish to support the preparations we 

have prepared special envelopes, which can be 

found next to the bulletins in the back of the church. 

There are also sign up lists for people who would 

like to actively help in the picnic. You can sign up to 

help serve food and drinks or supervise the children 

while they play. Thank you for your help and we 

hope to see you at the picnic. 

 

 

 
 
  

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 
Mrs. Alicja Kramarz 

Music Director 
Mr. Andrzej Raczkowski 
Parish Finance Council 
Mr. Aleksander Maslach 

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 12th■ Twenty Fourth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

Get behind me, Satan.  
You are thinking not as God does, 

 but as human beings do. 
    

    Mk 8:27-38 

 

Zejdź Mi z oczu, szatanie,  
bo nie myślisz po Bożemu, 

 lecz po ludzku. 


