INTENTIONS
SATURDAY, SEPTEMBER 21
5:30 PM † Janusz Walczyk
rq.Wiesława & Adam Soboń
SUNDAY, SEPTEMBER 22
9:30 AM God’s blessing for Elzbieta & Adrian
on their 10 th wedding anniversary
11:00 AM O Boże błogosławieństwo dla
Agnieszki i Krzysztofa z okazji 20
rocznicy ślubu
MONDAY, SEPTEMBER 23
7:30 AM For Parishioners
TUESDAY, SEPTEMBER 24
7:00 PM
O zdrowie, Boże błogosławieństwo
dla rodziny Lubickich
WEDNESDAY, SEPTEMBER 25
7:30 AM † Janusz Walczyk
rq. Antonina Kimera
THURSDAY, SEPTEMBER 26
7:30 AM God’s blessing and good health for
Allen Metzler
FRIDAY, SEPTEMBER 27
7:00 PM † Ireneusz Sierżęga
SATURDAY, SEPTEMBER 28
7:30 AM Personal Intention
5:30 PM † John Francis Kotowski
SUNDAY, SEPTEMBER 29
9:30 AM God’s blessing for Ziarnik Family
11:00 AM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Marco z okazji urodzin

LECTORS
Sat. Sep.21 -5:30 PM
Kathleen Meehan
Sun. Sep.22-9:30 AM
Richard Cerbo
Sun. Sep.22-11:00 AM
Iwona Kita & Grażyna Ożarowska
Sat. Sep.28-5:30 PM
John Comas
Sun. Sep.29–9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Sep.29-11:00 AM
Marzanna Kopacz &
|Grzegorz Bubienko

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Bryniak Family
Bruzda Family
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Z Rodziny Bryniak
Z Rodziny Bruzda

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

COLLECTIONS / KOLEKTY
September 15/Wrzesień 15, 2019
First collection: $ 1079
Second collection: $ 922
Our second collection this week is for:
Archdiocesan Assessment
Our second collection next week is for:
Energy Cost
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Podatek Archidiecezjalny
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Koszta energii
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

Saint Vincent de Paul
St. Vincent de Paul was born to a poor peasant family in the French
village of Pouy on April 24, 1581. His first formal education was
provided by the Franciscans. He did so well, he was hired to tutor the
children of a nearby wealthy family. He used the monies he earned
teaching to continue his formal studies at the University of Toulose
where he studied theology.
He was ordained in 1600 and remained in Toulose for a
time. In 1605, while on a ship traveling from Marseilles
to Narbone, he was captured, brought to Tunis and sold
as a slave. Two years later he and his master managed
to escape and both returned to France.
St. Vincent went to Avignon and later to Rome to
continue his studies. While there he became a chaplain
to the Count of Goigny and was placed in charge of
distributing money to the deserving poor. He became
pastor of a small parish in Clichy for a short period of
time, while also serving as a tutor and spiritual director.
From that point forward he spent his life preaching
missions to and providing relief to the poor. He even
established hospitals for them. This work became his
passion. He later extended his concern and ministry to
convicts. The need to evangelize and assist these souls
was so great and the demands beyond his own ability to
meet that he founded the Ladies of Charity, a lay
institute of woman, to help, as well as a religious
institute of priests - the Congregation of Priests of the
Mission, commonly referred to now as the Vincentians.
This was at a time when there were not many priests in
France and what priests there were, were neither informed nor faithful to their way of life. Vincent helped
reform the clergy and the manner in which they were
instructed and prepared for the priesthood. He did this
first through the presentation of retreats and later by
helping develop a precursor to our modern day
seminaries. At one point his community was directing 53 upper level
seminaries. His retreats, open to priests and laymen, were so well
attended that it is said he infused a "Christian spirit among more than
20,000 persons in his last 23 years."

The Vincentians remain with us today with nearly 4,000 members in 86
countries. In addition to his order of Vincentian priests, St. Vincent
cofounded the Daughters of Charity along with St. Louise de Marillac.
There are more than 18,000 Daughters today serving the needs of the
poor in 94 countries. He was eighty years old when he died in Paris on
September 27, 1660.He had "become the symbol of the successful
reform of the French Church". St. Vincent is sometimes referred to as
"The Apostle of Charity" and "The Father of the Poor"

Liturgical Calendar
23 Mon
Ezr 1:1-6/Lk 8:16-18 (449)
24 Tue
Ezr 6:7-8, 12b, 14-20/Lk 8:19-21 (450)
25 Wed
Ezr 9:5-9/Lk 9:1-6 (451)
26 Thu
Hg 1:1-8/Lk 9:7-9 (452)
27 Fri Saint Vincent de Paul
Hg 2:1-9/Lk 9:18-22 (453)
28 Sat
Zec 2:5-9, 14-15a/Lk 9:43b-45 (454)
29 SUN TWENTY-SIXTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME
Am 6:1a, 4-7/1 Tm 6:11-16/Lk 16:19-31 (138) Pss II

Troska o świętość trwa przez całe życie. Wincenty przyjął święcenia
kapłańskie w 19. roku życia. W pierwszych latach starał się zapewnić
sobie godne miejsce w społeczeństwie i godziwe warunki życia. Później poddał się działaniu Bożej łaski i troszczył się jedynie o Bożą
chwałę i o dobro bliźnich, zwłaszcza najuboższych. Papież Jan Paweł
II wspominając jego życie, mówił: Człowiek nie
rodzi się świętym. Staje się nim przez postępowanie drogą trudnego nawracania się i systematycznego oczyszczania. Stawanie się świętym oznacza trudne zaangażowanie, które trwa całe życie.
Wincenty często powtarzał, że należy kochać
Boga i że musi się to urzeczywistniać w trudzie
rąk i w pocie czoła. Dodawał ponadto: Nasze
serce musi należeć do Boga, nasza wola ma być
Jego wolą i cały nasz czas musimy przeznaczać
na Jego służbę. Miał jednak świadomość, że w
każdym naszym działaniu inicjatywa należy do
Boga i dlatego mawiał: Bóg jest miłością i jedyną
drogą do Niego jest droga miłości. Ręki Bożej nie
można do niczego przymuszać. Cytując zdanie
św. Franciszka Salezego: Nie mógłbym iść do
Boga, gdyby Bóg nie przyszedł do mnie, wyjaśniał: Serce prawdziwie zapalone miłością wie na
czym polega miłość ku Bogu; wie, że nie mogłoby otwierać się na Boga, gdyby Bóg nie wychodził mu na spotkanie i nie pociągał go swoją łaską. W tej dziedzinie niczego nie można osiągnąć
własnymi siłami ani ludzkimi zabiegami. Kiedy
Bóg chce pociągnąć człowieka czyni to z łagodnością i czułością bez
żadnego przymusu. Dobrze wiedział, że do świętości prowadzi długa
droga i mówił: Doskonałości nie można osiągnąć natychmiast. Zdobywa się ją powoli, krok za krokiem. Wymaga to cierpliwości. Prowadzi
do niej długa droga, którą pokonuje się małymi krokami.
Fundamentem świętości jest upodobnienie się do Chrystusa. Święty
Wincenty mawiał: W trosce o własną doskonałość trzeba przyoblec
się w Ducha Jezusa Chrystusa. Oznacza to, iż zamiast podejmować
własne działania, należy pozwolić działać Duchowi Świętemu, który
ma mieszkanie w sercach sprawiedliwych. Dlatego musicie poddać się
Duchowi Naszego Pana. On sam naznaczy was swoją pieczęcią i wyciśnie w waszych duszach własny charakter. Odwołując się do nauki
św. Pawła, mówił: Pamiętajcie, że żyjemy i umieramy w Jezusie
Chrystusie i dlatego nasze życie musi być ukryte w Jezusie, aby On w
pełni się w nas objawiał. Dlatego też trzeba upodabniać nasze życie do
Jego życia, abyśmy jak On mogli umierać.
Upodobnienie się do Chrystusa wymaga pełnienia woli Boga. Bóg
sprawił, że Wincenty przeżył bolesne doświadczenia niewoli i niesprawiedliwego oskarżenia o kradzież, a także uciążliwe pokusy przeciwko wierze. Później spełniał obowiązki jałmużnika królowej, był proboszczem w Clichy, kapelanem rodziny de Gondi i proboszczem w
Châtillon-les-Dombes. We wszystkich tych sytuacjach spotykał ludzi
ubogich oraz ich potrzeby duchowe i materialne. Na każdym etapie
swojej drogi życiowej dostrzegał znaki czasu i starał się należycie je
odczytywać. Przekonał się, że prawdziwa doskonałość nie polega na
przeżywaniu ekstatycznych wizji, lecz postępowaniu we wszystkim
zgodnie z wolą Bożą.

News & Announcements
1. 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.
2. On October 1st, at 7:30 PM, a
special Mass will be celebrated in
our church with a prayer for the
healing of the soul and body, which
will be lead by Father John B.
Bashobora.
3. 2019 Sharing God’s Blessings
Annual Appeal. So far, 46 families
have responded to the appeal.
Thank you to those parishioners
who have already shown your
support and generosity.
As of today, the commitment is
$3540 and our goal is $ 5952. We
would like to ask our parishioners
to consider helping us.
Your gift will truly make a
difference.

Informacje i Ogłoszenia

■ SEPTEMBER 22 nd 2019 ■

Twenty -fifth Sunday in Ordinary Time

ST. JOSEPH’S

1. Pragniemy poinformować, że książka
intencyjna na nowy rok jest już

ROMAN CATHOLIC CHURCH

dostępna. Prosimy o kontakt z biurem

Established 1909

parafialnym w celu zamówienia

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601

intencji.

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

2. 1 pazdziernika, o godz. 7:00
wieczorem, w naszym kościele

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

celebrowana będzie Msza św. z
modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała,
której przewodniczyć będzie o. John B.
Bashobora.

Dr. Bogdan Lekan, M.D.
Music Director
Ms. Paulina Raczkowski
Parish Finance Council
Mrs.Marzanna Kopacz
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

3. 2019 Sharing God’s Blessings Annual
Appeal. Do tej pory na akcje

Holy Mass Schedule

odpowiedziało 46 rodziny. Dziękujemy

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.

tym parafianom, którzy już okazali
swoje wsparcie i hojność. Do dzisiaj
zobowiązanie wynosi
3540$ a suma , którą musimy zapłacić
wynosi 5952$. Zwracamy się z prośba
o liczniejsze włączenie się do akcji.
Każda ofiara ma duże znaczenie.

No servant can serve two masters.
He will either hate one and love the other,
or be devoted to one and despise the other.
You cannot serve both God and mammon.
LK 16:10-13

Żaden sługa nie może dwom panom służyć.
Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a
drugiego miłował; albo z tamtym będzie
trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć
Bogu i Mamonie!

