
 

 

INTENTIONS 
 

SATURDAY, MARCH 20 

5:30 PM † John Tenorio  & † Mary Dąbrowski 

 

SUNDAY, MARCH 21 

9:30 AM † Joseph & Mary Gassib 

11:00 AM      † Genowefa Florczyński 

 

MONDAY, MARCH 22 

7:30 AM For Parishioners 

 

TUESDAY, MARCH 23 

7:00 PM † Zofia Kafara 

 

WEDNESDAY, MARCH 24 

7:30 AM † Janis Fiorillo 

  

THURSDAY, MARCH 25 

7:30 AM W intencji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 

 

FRIDAY, MARCH 26 

6:30 PM The Stations of the Cross 

7:00 PM † Józef Guściora 

 

SATURDAY, MARCH 27 

7:30 AM For Parishioners from 3/15/21 

5:30 PM † Cecylia Gromadzka 

 rq. Okulewicz Family 

  

SUNDAY, MARCH 28 

9:30 AM † Alfreda Sztyler 

 rq. Krzciuk Family 

11:00 AM O Boże błogosławieństwo dla Grażyny  

 w podziekowaniu za oddaną pracę  

 dla naszej parafii. 

 rq. Katarzyna Woźniel 

 
Sanctuary Lamp Candles 

This week sanctuary lamps  
have been offered in memory of: 

For all Priests Souls 
For all Souls of our Church 

*****  
Wieczyste Lampki 

 
Wieczyste lampki w tym tygodniu  

zostały ofiarowane za spokój dusz:  
Za dusze wszystkich księży 

Za dusze wiernych z naszego kościoła 

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, 
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 

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

COLLECTIONS / KOLEKTY  
March 14/ March 14, 2021 

First collection: $ 997 

Second collection: $ 1193 

Our second collection this week is for: 

Black & Indian Mission 

 Our second collection next week is for  

Palm Sunday 

Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na: 

Pomoc Misją w Indiach i Afryce 

Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na: 

Niedziela Palmowa 

MAY GOD REWARD YOU  

FOR YOUR GENEROSITY 

LECTORS 

Sat. Mar.20-5:30  
Suzanne Fiorillo 
Sun. Mar.21-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Mar.21-11:00 AM 
Iwona Kita 
Sat. Mar.27-5:30 PM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Mar.28-9:30 AM 
Suzanne Fiorillo 
Sun. Mar.28-11:00 AM 
Tomasz Wojtak 

 

 

 

Liturgical Calendar 

21 SUN FIFTH SUNDAY OF LENT  
Jer 31:31-34/Heb 5:7-9/Jn 12:20-33 (35)  
22 Mon Lenten Weekday 
Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 
23 Tue Lenten Weekday  
Nm 21:4-9/Jn 8:21-30 (252) 
24 Wed Lenten Weekday  
Dn 3:14-20, 91-92, 95/Jn 8:31-42 (253) 
25 Thu THE ANNUNCIATION OF THE LORD  
Is 7:10-14; 8:10/Heb 10:4-10/Lk 1:26-38 (545) Pss Prop 
26 Fri Lenten Weekday  
Jer 20:10-13/Jn 10:31-42 (255) 
27 Sat Lenten Weekday  
Ez 37:21-28/Jn 11:45-56 (256)  

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 25 marca i decy-

zją Episkopatu Polski ustanowiono ten dzień - Dniem Świętości 

Życia. Powstanie tej uroczystości łączy się z refleksją nad historią 

zbawienia w czasach chrześcijańskich. Dokumenty liturgiczne nie 

mówią o formalnym święcie, co nie znaczy, że nie było ono ob-

chodzone w liturgii. Wiele mówiącym 

faktem może być zbudowana w IV wie-

ku w Nazarecie bazylika Zwiastowania. 

Święto posiadało różne nazwy. Najstar-

sza z nich jest określeniem związanym z 

homilią Abrahama z Efezu - Euaggeli-

smos. Liturgia bizantyjska zachowuje tę 

nazwę do dnia dzisiejszego. Sakramen-

tarz gregoriański z Padwy podaje bardzo 

charakterystyczne określenie: Annuntia-

tio sanctae Dei Genetricis et passio eius-

dem Domini (Zwiastowanie Bożej Ro-

dzicielce i Męki Pana). Mszał z 1570 r. 

używa określenia: Święto Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Panny, a Mszał papieża Pawła VI: Zwiasto-

wanie Pańskie. Powstaje pytanie dlaczego uroczystość ta jest ob-

chodzona 25 marca? Odpowiedź na to pytanie wynika z ustalenia 

daty uroczystości Bożego Narodzenia. Skoro uroczystość Naro-

dzenia Pańskiego obchodzimy 25 grudnia, to z "obliczenia biolo-

gicznego" wynika, że Zwiastowanie Pańskie ma być obchodzone 

25 marca. Mszał z 1970 r. przynosi nam nowe modlitwy, a 

zwłaszcza własną prefację, która wysławia Boga za narodzenie 

Syna Bożego dla zbawienia ludzi. W tym dziele uwydatniona jest 

rola Maryi, Jej przyjęcie z wielką wiarą Słowa Bożego i noszenie 

z miłością Jezusa w niepokalanym łonie. Zwiastowanie Pańskie 

spełnia obietnice dane narodowi wybranemu - Izraelowi. 

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obcho-

dem Dnia Świętości Życia. W dniu w którym obchodzimy pa-

miątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że 

zostanie Matką Syna Bożego, bronić chcemy każdego poczętego 

życia pod sercem każdej z matek na całym świecie. Jan Paweł II 

26 stycznia 1980 r. w Rzymie powiedział: " Człowiekiem jest 

również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób 

uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można 

nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie naro-

dzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, naj-

słabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet gło-

su, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej 

najbardziej podstawowe prawa". I dalej Jan Paweł II w obronie 

życia poczętego pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 

1995 r: "Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili 

swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza naro-

dziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który 

wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, 

widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i 

potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on 

w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapi-

sane w księdze żywota" 

THE ANNUNCIATION OF THE LORD  

The feast of the Annunciation, now recognized as a solemni-
ty, was first celebrated in the fourth or fifth century. Its cen-
tral focus is the Incarnation: God has become one of us. 
From all eternity God had decided that the Second Person of 
the Blessed Trinity should become human. Now, as Luke 
1:26-38 tells us, the decision is being 
realized. The God-Man embraces all 
humanity, indeed all creation, to bring 
it to God in one great act of love. Be-
cause human beings have rejected 
God, Jesus will accept a life of suffer-
ing and an agonizing death: “No one 
has greater love than this, to lay down 
one’s life for one’s friends” (John 
15:13). 
Mary has an important role to play in 
God’s plan. From all eternity, God 
destined her to be the mother of Jesus 
and closely related to him in the crea-
tion and redemption of the world. We 
could say that God’s decrees of creation and redemption are 
joined in the decree of Incarnation. Because Mary is God’s 
instrument in the Incarnation, she has a role to play with Je-
sus in creation and redemption. It is a God-given role. It is 
God’s grace from beginning to end. Mary becomes the emi-
nent figure she is only by God’s grace. She is the empty spa-
ce where God could act. Everything she is she owes to the 
Trinity. 
Mary is the virgin-mother who fulfills Isaiah 7:14 in a way 
that Isaiah could not have imagined. She is united with her 
son in carrying out the will of God (Psalm 40:8-9; Hebrews 
10:7-9; Luke 1:38). 
 
Together with Jesus, the privileged and graced Mary is the 
link between heaven and earth. She is the human being who 
best, after Jesus, exemplifies the possibilities of human exi-
stence. She received into her lowliness the infinite love of 
God. She shows how an ordinary human being can reflect 
God in the ordinary circumstances of life. She exemplifies 
what the Church and every member of the Church is meant 
to become. She is the ultimate product of the creative and 
redemptive power of God. She manifests what the Incarna-
tion is meant to accomplish for all of us. 



 

 

News & Announcements  
 

Informacje i Ogłoszenia 

  

1. W niedzielę 28 marca podczas mszy św. o godz. 

11:00 am rozpoczniemy rekolekcje parafialne. Msza 

św. rekolekcyjna w poniedziałek i wtorek o 

godzinie 7:00 pm. Przed mszą możliwość 

spowiedzi. Nauki poprowadzi ks. Paweł Doliński 

SDS. 

2. W Wielką Sobotę w sali pod kościołem będzie 

możliwość zakupu pysznych ciast z Café Rivera  

z Brooklynu. Zapraszamy do zakupów, dochód  

przeznaczymy na pomoc naszemu kościołowi.  

3. Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia ubogim 

jedzenie, schronienie i odzież, wspiera edukację 

religijną i wychowanie seminaryjne. Do tej pory na 

akcje odpowiedziało 23 rodziny. Dziękujemy tym 

parafianom, którzy już okazali swoje wsparcie i 

hojność. Do dzisiaj zobowiązanie wynosi 2,898$ a 

suma, którą musimy zapłacić wynosi 6,038$. 

Zwracamy się z prośba o liczniejsze włączenie się 

do akcji. Każda ofiara ma duże znaczenie. 

4. Pragniemy podziękować anonimowemu 

dobroczyńcy za ofiarę na zakup mixera do 

nagłośnienia kościoła- Bóg zapłać. 

5. W dniach 24/25 kwietnia w naszej parafii już po 

raz czwarty odbędzie się akcja „Pola Nadziei” 

Cały dochód z tegorocznej akcji zostanie 

przekazany hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-

Białej. Bardzo prosimy o szczodrość, gdyż 

hospicjum  potrzebuje pomocy finansowej bardziej 

niż kiedykolwiek. Tegoroczna kwesta jest jedyną 

formą dodatkowej pomocy na którą pacjenci oraz 

dyrekcja bardzo liczą. 

Ze względu na trwająca pandemie Covid 19, kwesta 

odbędzie się z uwzględnieniem wszystkich zaleceń 

sanitarnych. 

1. On Holy Saturday, in the church hall, you will 

be able to buy delicious cakes from Cafe 

Riviera in Brooklyn. We encourage you to 

make a purchase, the proceeds will be used to 

help our church. 

2. The Annual Appeal provides the poor with 

food, shelter and clothing, supports religious 

education and seminarian education. So far, 23 

families have responded to the appeal. Thank 

you to those parishioners who have already 

shown their support and generosity. As of 

today, the commitment is $2,898 and our goal 

is $6,038.  

We would like to ask our parishioners to 

consider helping us. Your gift will truly make a 

difference. 

3. We would like to thank the anonymous donor 

for his donation to purchase a mixer for the 

church sound system. 

4. On April 24/25 for the fourth time in our 

parish „Great Daffodil Appeal” will take place. 

This year all founds will support John Paul II 

hospice in Bielsko-Biala, Poland. We ask for 

your generosity as the hospice needs financial 

help more than ever. This year collection is the 

only form of additional help that patients and 

administrators are really depending on. 

Due to Covid 19 pandemia, all recommended 

proceautions will be follow.  

 

 

 

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 
Alicja Kramarz 
Music Director 

Andrzej Raczkowski 
Parish Finance Council 
Mrs.Marzanna Kopacz 

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 

■ March 21
th 

■  Fifth Sunday of Lent 

ST. JOSEPH’S 
ROMAN CATHOLIC CHURCH 

Established 1909 

The hour has come for the Son 
of Man to be glorified. 

 
    Jn. 12:20-33 

 
Nadeszła godzina, aby został 
uwielbiony Syn Człowieczy. 


