
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, SEPTEMBER 18 

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 

  

MONDAY, SEPTEMBER 20 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, SEPTEMBER 21 

7:00 PM † Celina Nytko 

 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 22 

7:30 AM † Joseph Dattoli 

 rq. Cheryl Segro 

  

THURSDAY, SEPTEMBER 23 

7:30 AM Personal Intention 

 

FRIDAY, SEPTEMBER 24 

7:00 PM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Michała 

 z okazji urodzin 

  

SATURDAY, SEPTEMBER 25 

7:30 AM Personal Intention 

5:30 PM † Maria Jucha 

 rq. Maśnik Family 

 

SUNDAY, SEPTEMBER 26 

9:30 AM Personal Intention 

11:00 AM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

 Agnieszki i Krzysztofa z okazji 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 12/Wrzesień 12, 2021 

First collection: $  

Second collection: $  

Our second collection this week is for: 

Utility & Energy Costs 

 Our second collection next week is for  

Archdiocesan Assessment 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

Opłata za Energię 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Podatek Archidiecezjalny 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Sep.18-5:30 PM 
 
Sun. Sep.19-9:30 AM 
 
Sun. Sep.19-11:00 AM 
Grzegorz Bubienko 
Sat. Sep.25-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Sep.26-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Sep.26-11:00 AM 
Bożena Kotula 

 

 

 

Liturgical Calendar 

19 SUN TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Wis 2:12, 17-20/Jas 3:16—4:3/Mk 9:30-37 (134) Pss I 
20 Mon  
Ezr 1:1-6/Lk 8:16-18 (449) 
21 Tue Saint Matthew 
Eph 4:1-7, 11-13/Mt 9:9-13 (643) Pss Prop 
22 Wed Weekday 
Ezr 9:5-9/Lk 9:1-6 (451) 
23 Thu Saint Pius of Pietrelcina 
Hg 1:1-8/Lk 9:7-9 (452) 
24 Fri Weekday  
Hg 2:1-9/Lk 9:18-22 (453) 
25 Sat Weekday  
Zec 2:5-9, 14-15a/Lk 9:43b-45 (454) 

Św. Mateusz Ewangelista, zwany również Lewim, jest postacią 

pojawiającą się w Nowym Testamencie. Był celnikiem i jednym z 

12 apostołów, chrześcijańska tradycja przypisuje mu autorstwo 

Ewangelii. Święty Kościoła katolickiego, 

anglikańskiego, ewangelickiego, ormiań-

skiego, koptyjskiego, prawosławnego.  

Przyszedł na świat w rodzinie Alfeusza. 

Dorastał w Nazarecie w Galilei. Znane 

jest również jego inne imię - Lewi. Możli-

we, że to Jezus nadał mu imię Mateusz, 

kiedy wziął go na swojego ucznia. Imię 

Mateusz wywodzi się z języka hebrajskie-

go i oznacza dar Boga.  

Tradycja głosi, że pracował jako celnik 

lub poborca podatków w Kafarnaum. Jego 

zawód nie cieszył się szacunkiem wśród 

Żydów. W związku z tym, że celnicy po-

bierali opłaty na rzecz Rzymu, uznawano 

ich za sługusów i osoby nieuczciwe. Ma-

teusz odpowiadał za pobieranie opłat za 

przeprawienie się przez jezioro i przewóz 

towarów. Możliwe, że pracował też jako 

kierownik lub naczelnik celników w Gali-

lei. 

Ewangelia św. Mateusza została napisana 

po hebrajsku lub aramejsku. Powstała pomiędzy 50 a 60 rokiem. Z 

czasem przetłumaczono ją na grekę. Jego Ewangelia rozpoczyna 

się od genealogii Jezusa. Mateusz spisał w niej wiele szczegółów 

dotyczących życia i nauki Jezusa, opisał między innymi Kazanie 

na Górze, przypowieści wygłaszane przez Jezus np. o kąkolu, per-

le, czy dziesięciu pagonach.  

Ewangelia miała powstać z myślą o nawróconych z judaizmu 

chrześcijanach. Jego Ewangelię charakteryzuje zobrazowanie wy-

pełniania się w osobie Jezusa wszystkich proroctw mesjańskich 

Starego Testamentu. Ukazywał, że w Jezusie zrealizowały się pro-

roctwa biblijne.  

Niewiele wiadomo o życiu świętego. Najprawdopodobniej Jezus 

spotkał go w Kafarnaum. Tam też powołał go do grona swoich 

uczniów. To Mateusz zorganizował ucztę dla Jezusa, apostołów, 

celników i swoich bliskich. Faryzeusze zarzucili wtedy Jezusowi, 

że łamie prawo bratają się z celnikami. Jezus wstawił się jednak za 

nimi i pozostał na uczcie.  

Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa, Mateusz miał 

nauczać wśród Żydów. Później miał nawracać pogan. Możliwe, że 

odwiedził Etiopię, Pont, Persję, Syrię i Macedonię.  

Nieznane są fakty dotyczące śmierci świętego. Możliwe, że zginął 

jako męczennik za wiarę w Etiopii lub Persji. Data jego śmierci 

podawana przez historiografię cerkiewną to 60 r. 

Jego relikwie od X w znajdują się we włoskim mieście Salerno w 

dolnym kościele. 

Święty jest wspominany 21 września w kościołach katolickim, 

ewangelickim i anglikańskim. Cerkiew wspomina go 29 listopada i 

13 lipca według kalendarza gregoriańskiego. Natomiast kościół 

koptyjski wyznaczył jego wspomnienie na 9 i 18 października.  

Saint Matthew 

Matthew was a Jew who worked for the occupying Ro-
man forces, collecting taxes from other Jews. The Ro-
mans were not scrupulous about what the “tax farmers” 
got for themselves. Hence the latter, 
known as “publicans,” were generally 
hated as traitors by their fellow Jews. 
The Pharisees lumped them with 
“sinners” (see Matthew 9:11-13). So it 
was shocking to them to hear Jesus call 
such a man to be one of his intimate fol-
lowers. 

 
Matthew got Jesus in further trouble by 
having a sort of going-away party at his 
house. The Gospel tells us that many tax 
collectors and “those known as sinners” 
came to the dinner. The Pharisees were 
still more badly shocked. What business 
did the supposedly great teacher have 
associating with such immoral people? 
Jesus’ answer was, “Those who are well 
do not need a physician, but the sick do. 
Go and learn the meaning of the words, 
‘I desire mercy, not sacrifice.’ I did not 
come to call the righteous but sin-
ners” (Matthew 9:12b-13). Jesus is not setting aside ritual 
and worship; he is saying that loving others is even more 
important. 
No other particular incidents about Matthew are found in 
the New Testament. 

Reflection 

 
From such an unlikely situation, Jesus chose one of the 
foundations of the Church, a man others, judging from his 
job, thought was not holy enough for the position. But 
Matthew was honest enough to admit that he was one of 
the sinners Jesus came to call. He was open enough to 
recognize truth when he saw him. “And he got up and 
followed him” (Matthew 9:9b). 
 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. Ze względu na stan zdrowia Ks. Włodzimierza, oraz 

kierując się dobrem naszych parafian, komitet 

organizacyjny pikniku podjął decyzje o zrezygnowaniu z 

jego realizacji w obecnej chwili. Liczymy na państwa 

zrozumienie. 

Pragniemy również poinformować, że w trosce o zdrowie i 

bezpieczeństwo naszych parafian została zatrudniona 

profesjonalna firma do dezynfekcji  i sprzątania kościoła. 

W ubiegłym tygodniu nasz kościół był całkowicie 

zamknięty, co pozwoliło nam na dokładne czyszczenie. 

W sobotę, 18 września msza święta o 5:30 pm, nie ma 

porannej mszy św. Od niedzieli, 19 września wracamy do 

regularnego porządku nabożeństw. 

Wszystkie  intencje mszy świętych, które zostały zapisane 

na ubiegły tydzień zostały odprawione prywatnie przez 

księży w Garfield. 

Prosimy pamiętać o Ks. Włodzimierzu i całej naszej parafii 

w modlitwach. 

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

rozpoczęcie roku katechetycznego. Zapraszamy wszystkie 

dzieci, które będą uczęszczać na katechezę. 

 

1. Due to Fr. Las health condition and for the 

sake of our parishioners, the organizing 

committee has decided to cancel the picnic at 

this time. We hope you can understand our 

decision. 

We would also like to inform you that for the 

health and safety of our parishioners 

professional company has been hired to 

disinfect and clean the church. 

Last week our church was completely closed 

which allowed us to do a thorough cleaning. 

On Saturday, September 18, no morrning mass 

only at 5:30 pm. Sunday, September 19, we 

will  return to our regular schedule. All mass 

intentions, that were ordered for last week were 

celebrated privately by priests in Garfield. 

Please keep Fr. Las and our parish in your 

daily prayers. 

Heavenly Father, Your word says that we are healed by Your stripes,  

so I pray right now for divine healing. Please see the needs of Your  

children so that they may be restored to health and be healed. I pray 

 against all illnesses right now, both mentally and physically. Father,  

we look to You as the source of our healing in Jesus’ Name. I thank you 

in advance for the divine healing that which You have graced Your  

children. Continue to have Your way within our lives. Amen. 

 

 

 
  

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 19th■ Twenty Fifth Sunday in Ordinary Time 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

If anyone wishes to be first, 
he shall be the last of all and the servant 

of all! 
 

    Mk 9:30-37 
 

Jeśli kto chce być pierwszym,  
niech będzie ostatnim ze wszystkich i 

sługą wszystkich! 


