St. Joseph Church
7 Parker Avenue
Passaic, New Jersey 07055

Phone: (973) 473-2822
Fax: (973) 473-2855
E-mail: st.josephchurch@mail.com
Website: www.StJosephRCPassaic.org

Date: OCTOBER 11, 2015

REV. MSGR. STANLEY LEŚNIOWSKI, PASTOR
MASSES:
Saturday: 7:00 AM, (Polish)
5:00 PM (for Sunday obligation - English)
7:30 AM, 11:00 AM, 5:30 PM (Polish)
9:00 AM, (English)
Weekday:
6:30 AM. (Polish) + Special occasions
First Friday & Third Friday: 6:30 PM
Holy Day: 7:30, 11:00 AM, 7:00 PM (Polish)
Sunday:

CONFESSIONS:
Saturday: 4:00 PM - 5:00 PM
Daily:
15 minutes before every Mass
Eve of Holy Day: 5:30 PM
Eve of First Friday: 5:30 to 6:30 PM
First Friday: 5:30 to 6:30 PM
BAPTISMS: Every Sunday at 12:00 Noon by prior
arrangements at the Rectory
W każdą niedzielę o godz. 12:00 po

uprzednim ustaleniu w Kancelarii parafialnej

MARRIAGES: Contact the priest one year in advance.
Należy ustalić z księdzem na rok przed ślubem
SICK CALLS: At any time; day or night, call
or pick up the priest at the Rectory.
FUNERALS/POGRZEBY: The family of the deceased is asked
to come to the Rectory to make arrangements

Uprasza się rodzinę zmarłego o osobiste przyjście
do Kancelarii w celu przekazania informacji o zmarłej osobie.

ROSARY:

Prayed weekdays after
6:30 AM Mass.

ROSARY DEVOTION: daily at 6:30 pm, Saturdays after the
7:00 am Mass, and Sunday after the 5:30 Mass.
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE: codziennie o 6:30 wiecz
w soboty po Mszy św. o 7:00 rano oraz w
niedziele o godz. 5:00 wieczorem.

Novena to Our Lady of Częstochowa:
every Saturday after 7:00 am Mass

Nowenna do Matki Boskiej Częstochowskiej
w każdą sobotę po Mszy Świętej o godz. 7:00 rano.

Mass and The Chaplet of the Divine Mercy
every Third Friday of the month at 6:30 pm

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego
w każdy Trzeci Piątek miesiąca o godz.6:30 wieczorem

Parish Office Hours
Monday to Thursday
9:00am - 12:00 Noon 1:00 pm. - 4:00 pm
Friday
12:00 - 6:00 pm
Saturday, Sunday, Holy Days, Holidays: Closed

Kancelaria parafialna czynna:
Poniedziałek do Czwartku
9:00am - 12:00 oraz 1:00 - 4:00 po południu
Piątek
12 :00 - 6:00 po południu
Soboty, Niedziele i święta : nieczynna

Devotion to St. John Paul II every fourth Wednesday
of the month at 6:30 PM followed by the Mass.
w każdą
czwartą środę miesiąca o godz. 6:30 wieczorem,
po czym odprawiona będzie Msza św.

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II

GODZINA ŚWIĘTA (Adoracja Najśw. Sakramentu)
Pierwszy Czwartek miesiąca od godz. 7:00 - 8:00 wiecz.

HOLY HOUR (Adoration of the Blessed Sacrament)
Every First Thursday of the month from 7:00-8:00 pm

NIEDZIELA

SUNDAY

OCTOBER 11

28-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30 am O błogosławieństwo Boże i opiekę dla rodziny Dul
† Stanisława Zakrzewski od dzieci z rodzinami
9:00 am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny
Błachut
† Jan † Anna Sudoł
od córki
11:00 am ZA PARAFIAN

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i dalsze Boże
blogosławieństwo z okazji 30 rocznicy ślubu dla
Bożeny i Grzegorza Krajewskich i ich dzieci
† Emil Kutarnia
od żony, dzieci i wnucząt
† Maria Antolak
od rodziny Kalębów
† Anna Tażyk
od przyjaciół z Polimer
† Emilian Szala, † Bronisława † Wojciech Świst
od rodziny
5:00 pm
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
5:30 pm O uwolnienie z nałogu, pojednanie z rodziną oraz
opiekę Matki Bożej dla Jarka
od mamy i rodziny
† Helen Hałupka
od Jan i Maria Prelich
† Danuta Grabowska (4 RŚ) od córki Danuty

SATURDAY
SOBOTA
OCTOBER 17
7:00 am † Władysław Banaś od Zofii Sarzyńskiej
† za Władysławę † Kazimierza Zyśk
od córki Julianny
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

5:00 pm † Maria Cusumano

from family

*********************************************

BAPTISM - CHRZEST:

Niedziela, 11 październik 2015, godz. 12:00
EVA ALEXIOU
DEAN ALEXIOU
God bless these children!

**********************************************

MONDAY
PONIEDZIAŁEK
OCTOBER 12
6:30 am † Józef Niemiec
od Józefa Dul
6:30 pm

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:
SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj IM świeci!

TUESDAY
WTOREK
OCTOBER 13
6:30 am O zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Zofii Modrzyńskiej w 95 rocz.
urodzin
6:30 pm

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

WEDNESDAY
ŚRODA
OCTOBER 14
6:30 am † Maria Augustyn
od Stanisława Gorzelany
6:30 pm

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

THURSDAY
CZWARTEK
OCTOBER 15
6:30 am O uwolnienie z nałogu, pojednanie z rodziną oraz
opiekę Matki Bożej dla Jarka
od mamy i rodziny
† Józef Niemiec
od Leszka Baran
6:30 pm
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
FRIDAY
PIĄTEK
6:30 am † Jacek J. Dębowski
6:30 pm


OCTOBER 16
od Łomżyniaka

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
KORONKA I MSZA ŚW. DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Za dzieci objęte modlitwą rodziców Róży im św.
Alfonsa Liguori
† Józef Antolak
Mirosław i Lucyna Kurnat
† Krystyna † Andrzej Madeja
od rodziny
† Maria Augustyn
od Genowefy Piekło

NIEDZIELA

SUNDAY

OCTOBER 18

29-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 29 NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 am

O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla rodz. Wenit

† Maria Augustyn

od Zofii Serafin z rodziną

9:00 am † Edward Pawłowicz (3 RŚ)
† Helena Zalewska

od mamy i braci
od rodziny

11:00 am ZA PARAFIAN
† Stanisław Walkowicz
od żony z rodziną
† Maria Augustyn
od Bronisławy Mazon
† Maria † Jan Mierzwa (RŚ)
od syna z rodziną
† Marysia Kutyła (2 RŚ)
od tych co ją kochają
† Jan Majerczak (8 RŚ) † Jan Kuruc
od rodziny
5:00 pm

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

5:30 pm † Mieczysław Sudoł
† Michał Szydło

od żony i syna
od Tadeusza i Ewy Budz

TODAY SUNDAY
TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
If you, O Lord, should mark iniquities, Lord, who could
stand? But with you is found forgiveness, O God of Israel.

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA
Jeżeli zachowasz pamięć of grzechu, Panie, Panie, któż się
ostoi. Ale Ty, nasz Boże, udzielasz przebaczenia.

THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

In today’s gospel, Our Lord tells the rich person to sell all of

W

his possessions and distribute the profits to the poor, and then to
follow Him. It is not easy for the rich to part with his worldly
possessions. But Jesus Christ said, that we should place our
values to possess Heaven and not pay too much attention to
earthly possession, but for us people it is very difficult to do
sometimes. Jesus Christ gave up everything for us, including
his life, for our salvation. As Catholics, we are committed to
serving Christ among us, give some of the things that we have,
especially to those who are hurting and lost. The largest
percentage of Appeal funds each year is used to help our
Catholic Charities agencies do their essential work. Next
Sunday we will be filling out pledges for the Bishop’s Annual
Appeal. For your convenience, you can make an online gift at
www.2015appeal.org.

Next Sunday, October 18, is the Mission Sunday. Second
collection will be dedicated to the World Missions. Please be
generous in your offerings.

dzisiejszej ewangelii Chrystus Pan poucza bogatego
człowieka, aby sprzedał swoje bogactwa i rozdał je ubogim, a
potem szedł za Nim. Nie łatwo bogatemu rozstać się ze swoim
bogactwem. Jednak Chrystus mówi, że należy sobie zaskarbić
niebo a nie przywiązywać się do rzeczy ziemskich, choć jako
ludzie, ciężko nam to uczynić. Chrystus Pan oddał za nas
wszystko, łącznie ze swoim życiem, poprzedzone ogromnym
cierpieniem. Dlatego, jako Katolicy, powinniśmy służyć
Chrystusowi pośród nas, oddać odrobinę tego co sami
posiadamy, specjalnie tym, którzy cierpią biedę lub są
zagubieni. Największa część funduszy dorocznego Apelu
przeznaczona jest na podstawową pomoc Katolickich Agencji
Charytatywnych. W przyszłą niedzielę będziemy wypełniali
koperty ze zobowiązaniami na Doroczny Apel Biskupa. Można
też przekazać pomoc drogą elektroniczną www.2015appeal.org,
jeśli tak będzie wygodniej.

W przyszłą niedzielę, 18 października przypada Niedziela
Misyjna, stąd też druga taca przeznaczona zostanie na misje.
Prosimy o ofiarność.

October is the month is devoted to Mary, Mother of God
and the Rosary. Hence, Rosary Devotion will be every day
at 6:30 PM, Saturday after 7:00 AM Mass and on Sunday at
5:00 PM before 5:30 PM Mass. All are encouraged to come to
this Devotion and to pray the Rosary asking our Lady for peace
on earth.

Miesiąc październik, poświęcony Matce Bożej Różańcowej.
Nabożeństwo Różańcowe odprawiane są w dni powszednie o
godz. 6:30 wieczorem, w sobotę po Mszy św. o godz. 7:00
rano, a w niedzielę o godz. 5:00 po południu. Zachęca się do
udziału w Nabożeństwach Różańcowych .

CCD classes ALWAYS start with the Mass at 9:00 AM and
only then children go to the school for lessons.

zajęcia Religii (CCD) ZAWSZE zaczynają się Mszą św. o
godz. 9:00 rano, po czym dzieci przechodzą do szkoły na
lekcje.

There will be a bus trip to the National Shrine of Our Lady of

Wycieczka

Częstochowa to commemorate All Saints Day on Sunday,
November 1. Cost: $20 per person. The bus will leave from in
front of St. Stan’s Church at 9:00 AM. To sign up, call Mary at
201-794-6356.

Traditional

“Andrzejki” Dance Party, organized by the
Parish Council, will be held on November 29, starting at 7:30
PM. It will be good way to have fun with good music, meeting
of friends and other parishioners in great ambiance and fine
food.
The proceeds from this event is for changing of the sidewalk in
front of the Church and (if anything is left), to repair and
maintain the parking lot which needs attention.
The proceeds from the past events, like Parish Picnic and
other Dance Party, have been used entirely for payment of
replacement of the roof on the old Convent building at 9
Quincy St. Hence we count on the interest of all parishioners to
help in this endeavor. Please buy the tickets at least, even if
you can’t come, since events like these are the only source of
income that could be used for necessary work and repairs
needed around the church. Please reserve a ticket today!
Reservations at the Rectory: 973-473-2822.
Last Sunday collection -

$2,220.00
Second collection
$ 375.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

autobusowa do Amerykańskiejj Częstochowy
będzie 1 listopada na uroczystość Wszystkich Świętych. Koszt
przejazdu $20 od osoby. Autobus wyjedzie z przed Kościoła
św. Stanisława Kostki w Garfield o godz 9:00 rano. Po
rezerwacje prosimy dzwonić do Mary: 201-794-6356.

Zabawa

Andrzejkowa, organizowana przez Komitet
Parafialny, odbędzie się 29 listopada, 2015. Początek o godz.
19:30 (7:30 wieczorem). Będzie to doskonała okazja do
zabawienia się przy dobrej muzyce, spotkanie przyjaciół czy
znajomych w miłej atmosferze i przy dobrym posiłku. Dochód
z tej imprezy przeznaczony będzie na naprawę chodnika przed
Kościołem oraz (jeśli coś z tego zostanie) to na naprawę
parkingu, który wymaga dobrej uwagi (łatanie dziur).
Dochód z dotychczasowych imprez, takich jak piknik oraz
zabawa, wykorzystany został w całości na wymianę dachu na
budynku byłego Konwentu przy ulicy 9 Quincy St.
Dlatego liczymy na zainteresowanie się tą imprezą i poparcie
przez kupienie biletu, gdyż jest to jedyne źródło dodatkowego
dochochu, aby można dokonać dalszych niezbędnych prac
wokół Kościoła. Prosimy już dzisiaj rezerwować miejsce i czas
na zabawę. Rezerwacje w Kancelarii: 973-473-2822.
Taca z ostatniej niedzieli
$2,220.00
Druga taca :
$ 375.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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