INTENTIONS
SATURDAY, SEPTEMBER 12
5:30 PM
Miracle of healing for Krystyna
SUNDAY, SEPTEMBER 13
9:30 AM
Health and God’s blessings for Bogna
Lekan on her 8th birthday
11:00 AM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Agnieszki i Krzysztofa z okazji
rocznicy ślubu
7:00 PM
O dar nawrócenia dla Zdzisława
MONDAY, SEPTEMBER 14
7:30 AM
For Parishioners
TUESDAY, SEPTEMBER 15
7:00 PM
Msza dziękczynna z okazji 15 rocznicy
ślubu Izabeli i Grzegorza
WEDNESDAY, SEPTEMBER 16
7:30 AM
Personal Intention
THURSDAY, SEPTEMBER 17
7:30 AM
Health and God’s blessings for
Cheryl & Dave Segro on their 35th
wedding anniversary
7:00 PM
Bierzmowanie
FRIDAY, SEPTEMBER 18
7:00 PM
Msza dziękczynna z okazji 20 rocznicy
ślubu Iwony i Tomasza
SATURDAY, SEPTEMBER 19
7:30 AM
Thanking God for the gift of priesthood,
asking God through Mary’s hands for
health and divine guidance for
Fr.Wlodzimierz
5:30 PM
† John Francis Kotowski
SUNDAY, SEPTEMBER 20
9:30 AM
Personal Intention
11:00 AM Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Michała i Mateusza z okazji urodzin

LECTORS
Sat. Sep.12-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Sep. 13-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Sep.13-11 AM
Tomasz Wojtak
Sat. Sep.19-5:30 PM
Suzanne Fiorillo
Sun. Sep.20-9:30 AM
Suzanne Fiorillo
Sun. Sep.20-11:00 AM
Bożena Kotula

The Exaltation of the Holy Cross

Sanctuary Lamp Candles
This week sanctuary lamps
have been offered in memory of:
Zofia & Franciszek Serowik
Danuta & Wladyslaw Serowik
*****
Wieczyste Lampki
Wieczyste lampki w tym tygodniu
zostały ofiarowane za spokój dusz:
Zofia & Franciszek Serowik
Danuta & Władysław Serowik

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

COLLECTIONS / KOLEKTY
September 6/Wrzesień 6, 2020
First collection: $ 763
Second collection: $ 874
Our second collection this week is for:
Catholic University
Our second collection next week is for:
Utility & Energy Cost
Druga kolekta w tym tygodniu przeznaczona na:
Katolicki Uniwersytet
Druga kolekta w przyszłym tygodniu jest na:
Rachunki za energie
MAY GOD REWARD YOU
FOR YOUR GENEROSITY

The Story of the Exaltation of the Holy Cross
Early in the fourth century, Saint Helena, mother of the Roman
Emperor Constantine, went to Jerusalem in search of the holy
places of Christ’s life. She razed the second-century Temple of
Aphrodite, which tradition held was built over the Savior’s tomb,
and her son built the Basilica of the Holy Sepulcher on that spot. During the excavation, workers found three crosses. Legend has it that the
one on which Jesus died was identified when its
touch healed a dying woman.
The cross immediately became an object of
veneration. At a Good Friday celebration in
Jerusalem toward the end of the fourth century,
according to an eyewitness, the wood was taken
out of its silver container and placed on a table
together with the inscription Pilate ordered placed above Jesus’ head: Then “all the people
pass through one by one; all of them bow down,
touching the cross and the inscription, first with
their foreheads, then with their eyes; and, after
kissing the cross, they move on.”
To this day, the Eastern Churches, Catholic and Orthodox alike,
celebrate the Exaltation of the Holy Cross on the September anniversary of the basilica’s dedication. The feast entered the Western calendar in the seventh century after Emperor Heraclius
recovered the cross from the Persians, who had carried it off in
614, 15 years earlier. According to the story, the emperor intended to carry the cross back into Jerusalem himself, but was unable to move forward until he took off his imperial garb and became a barefoot pilgrim.
Reflection
The cross is today the universal image of Christian belief. Countless generations of artists have turned it into a thing of beauty to
be carried in procession or worn as jewelry. To the eyes of the
first Christians, it had no beauty. It stood outside too many city
walls, decorated only with decaying corpses, as a threat to anyone who defied Rome’s authority—including Christians who refused sacrifice to Roman gods. Although believers spoke of the
cross as the instrument of salvation, it seldom appeared in Christian art unless disguised as an anchor or the Chi-Rho until after
Constantine’s edict of toleration.

Liturgical Calendar
13 SUN TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Sir 27:30—28:7/Rom 14:7-9/Mt 18:21-35 (130) Pss IV
14 Mon The Exaltation of the Holy Cross
Nm 21:4b-9/Phil 2:6-11/Jn 3:13-17 (638) Pss Prop
15 Tue Our Lady of Sorrows
1 Cor 12:12-14, 27-31a (444)/Jn 19:25-27 or Lk 2:33-35 (639) Pss Prop
16 Wed Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, Martyrs
1 Cor 12:31—13:13/Lk 7:31-35 (445)
17 Thu Weekday
1 Cor 15:1-11/Lk 7:36-50 (446)
18 Fri Weekday
1 Cor 15:12-20/Lk 8:1-3 (447)
19 Sat Weekday
1 Cor 15:35-37, 42-49/Lk 8:4-15 (448)

Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także
wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy
Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża
na początku IV wieku i poświęceniem
w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w
335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia,
ostatecznie 14 września, w Kościele
obchodzi się uroczystość Podwyższenia
Krzyża świętego.
Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła nieraz przyjmował formę
kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot
kultu upowszechnił się i nabrał
znaczenia po roku 313. W tym bowiem
roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki,
przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył
na tle słońca znak krzyża i słowa "w tym znaku
zwyciężysz". Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci
przez ukrzyżowanie.
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa.
Także później nie ukazywano Jezusa umęczonego lecz
chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako
Dobrego Pasterza.
Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego
czasu aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany
jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazuje na mękę i
śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji
prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny.
Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania swojej wiary krzyż stał się
znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu
jest bardzo często używany w liturgii i uświęca całe
życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy modlitwę,
dzień i każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń
i jest używany przy wszelkich błogosławieństwach.
Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem,
w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary
chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: "Krzyż
Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał
piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do
wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć,
zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył
bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga,
uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami".
Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę

News & Announcements

Informacje i Ogłoszenia

1. Congratulations to Katarzyna Latkowska &
Adrian Jablonski on their marriage.
May God bless you always.

1. Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki

2. Today, September 13th, at 7 p.m., there will
be a Fatima devotion with the Holy Mass.

■ September 13th■

ST. JOSEPH’S

Bożej nowożeńcom: Katarzynie Łatkowskiej i

ROMAN CATHOLIC CHURCH

Adrianowi Jabłońskiemu, którzy w zeszłą sobotę,
5 września , zawarli sakrament małżeństwa w

Established 1909

naszym kościele.

460 Hudson Street, Hackensack NJ 07601

2. Dzisiaj,13 września , o godz. 7:00 wieczorem,

3. Shining the Light of Christ
Sharing God’s Blessings Annual Appeal:
The Annual Appeal provides the poor with
food, shelter and clothing, supports

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

odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie połączone z
Mszą św. Zapraszamy do licznego udziału w
nabożeństwie.

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

3. Shining the Light of Christ

religious education and seminarian

Sharing God’s Blessings Annual Appeal: Doroczna

education. So far, 27 families have

Kwesta Katolicka zapewnia ubogim jedzenie,

responded to the appeal. Thank you to those

schronienie i odzież, wspiera edukację religijną i

parishioners who have already shown their

wychowanie seminaryjne.

support and generosity. As of today, the

Do tej pory na akcje odpowiedziało 27 rodzin.

commitment is $2,620 and our goal is

Dziękujemy tym parafianom, którzy już okazali swoje
wsparcie i hojność. Do dzisiaj zobowiązanie wynosi

6,451$.
We would like to ask our parishioners to
consider helping us. Your gift will truly

2,620 a suma, którą musimy zapłacić wynosi 6,451$.
Zwracamy się z prośba o liczniejsze włączenie się do
akcji. Każda ofiara ma duże znaczenie.

make a difference.

Aby wypełnić nasze zobowiązanie względem

In order to fulfill our commitment, each

diecezji, każda rodzina powinna wpłacić ok. 60$.

family should pay about $60.

Katecheza 2020/2021
Informujemy, że na stronie internetowej naszej parafii- www.stjosephnj.org -znajduje się szczegółowy plan zapisu na nowy rok katechetyczny. Bardzo prosimy o zapoznanie się z terminami
zapisów i w miarę możliwości o dostosowanie się do wyznaczonych godzin.
Rodzice dzieci, które w poprzednich latach uczestniczyły w katechezach otrzymali również
email od pań katechetek.
Z uwagi na obecnie panującą sytuacje rok katechetyczny 2020/2021 będzie inny niż zwykle.
Rozpoczęcie roku katechetycznego odbędzie się podczas mszy świętej 29 września 2020 o
godz.19:00.
Będziemy się wspólnie modlić o pomyślność i powrót do normalności.

24th Sunday in Ordinary Time

Pastoral Council Chairman
Music Director
Parish Finance Council
Mrs.Marzanna Kopacz
CCD Director
Mrs. Marzanna Kopacz

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.

So will my heavenly Father do to you,
unless each of you forgives your brother
from your heart.
Mt. 18:21-35

Podobnie uczyni wam Ojciec mój
niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy
z serca swemu bratu.

