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

Phone: (973) 473-2822
Fax: (973) 473-2855

Date: OCTOBER 18, 2015

E-mail: st.josephchurch@mail.com
Website: www.StJosephRCPassaic.org

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, Satur days 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

Devotion to St. John Paul II every fourth Wednesday
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

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 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

† Maria Augustyn

OCTOBER 24
od Marii i Józefa Gnida
od Marii Bartol

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

5:00 pm † Rev. Władysław Oleksiak od r odziny
*********************************************

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:
SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

5:30 pm † Mieczysław Sudoł
† Michał Szydło

SOBOTA

7:00 am † Władysław Banaś

od mamy i braci
od rodziny

11:00 am ZA PARAFIAN

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i dalsze Boże
blogosławieństwo z okazji 25 rocznicy ślubu dla
Elżbiety i Edwarda Antolak.
† Jan Majerczak (8 RŚ)
od rodziny
† Stanisław Walkowicz od żony z rodziną
† Maria † Jan Mierzwa (RŚ)
od syna z rodziną
† Marysia Kutyła (2 RŚ) od tych co ją kochają
† Aniela Wojdag (1 RŚ)
od syna z rodziną
5:00 pm

SATURDAY

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

od żony i syna
od Tadeusza i Ewy Budz

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

MONDAY
PONIEDZIAŁEK
OCTOBER 19
6:30 am O uwolnienie z nałogu, pojednanie z r odziną
i opiekę Matki Bożej dla Jarka
od mamy z rodziną

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
opiekę Matki Bożej oraz św. Józefa z okazji urodzin
dla Józefa Jurgowskiego
† Józef Niemiec
od Haliny i Andrzeja Jaskot
6:30 pm

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

TUESDAY
WTOREK
OCTOBER 20
6:30 am † Maria Augustyn
od Stasi Fiołek
† Helena Borkowska (1RŚ)
od rodziny Gil
6:30 pm
WEDNESDAY

NIEDZIELA

OCTOBER 21

OCTOBER 25

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

† Helena † Stanisław Kowalczyk
† Agnieszka † Jakub Wenit

od synowej
od syna z rodziną

9:00 am O zdr owie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Cecylii Maciąg w 95 rocz urodzin
od rodziny
† Maria † Szymon Dziadosz
from family
11:00 am ZA PARAFIAN
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Pacyga
†
†
†
†

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE
ŚRODA

SUNDAY

5:00 pm

Paweł Podkanowicz w (10 RŚ)
Paweł Wilk (RŚ)
od wujka z rodziną
Andrzej Chryc (1RŚ)
od chrzestnej Zofii Wilde
Wiesław Aprias (2RŚ)
od żony i dzieci
NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

6:30 am † Stanisława † Aleksander † Edward Zakrzewscy
od rodziny Kisiel

5:30 pm † Maria † Franciszek Horoba
od córki z rodziną
† Maria † Wincenty Nowak, † córka Irena
od Marii i Pawła z rodziną

6:30 pm

Miesiąc listopad, to miesiąc
modlitw za zmarłych . Modlimy się
za naszych bliskich i znajomych.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

THURSDAY
CZWARTEK
OCTOBER 22
6:30 am O uwolnienie z nałogu, pojednanie z rodziną
i opiekę Matki Bożej dla Jarka
od mamy z rodziną
† Józef Niemiec
od Janiny i Stefana Maciąg
6:30 pm

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

FRIDAY
PIĄTEK
OCTOBER 23
6:30 am † Teresa Jabłońska † Teodor Jabłoński
od dzieci z rodzinami
6:30 pm

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Koperty na WYPOMINKI należy wypełnić
czytelnie i wrzucić do skarbonki z tyłu Kościoła.

TODAY SUNDAY
TWENTY- NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
MISSION SUNDAY
To you I call; for you will surely heed me, O God; turn your
ear to me; hear my words. Guard me as the apple of your eye;
in the shadow of your wings protect me.
THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS

Today is the MISSION SUNDAY, and the second collection
will be taken up for the World Missions.

The Annual Bishop’s Appeal Drive is on, and today we ar e
asked to fill out our pledges in the envelopes provided in the
pews. Please take a moment and fill out one envelope per
family. There is no need to put in any money today, just fill out
the amount you are able to give, seal the envelope and place it
in the basket during collection. These SEALED ENVELOPES
will be sent to the Diocese so that they will then know how
much our parish gives. Our estimated obligation is about
$20,000 (twenty thousand dollars) and if the pledges exceed
this amount, the parish will receive 50% back of the amount
exceeded the expectation. This Appeal supports Catholic
Charities which continue to serve tens of thousands of people in
profound need each year. These people could be your
neighbors, co-workers, friends or loved ones. As Catholics, we
are committed to serving Christ among us, especially those who
are hurting and lost. The largest percentage of Appeal funds
each year is used to help our Catholic Charities agencies to their
essential work. Please make a pledge to the 2015 Appeal today.
For your convenience, you can make an online gift at
www.2015appeal.org.
Month of October is devoted to Mary, Mother of God and the

Rosary. Hence, Rosary Devotion is being held ever y 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 and ask our Lady for peace on earth.

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
NIEDZIELA MISYJNA
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku
mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie jak źrenicy
oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
Dzisiaj jest NIEDZIELA MISYJNA
przeznaczona jest na Misje w świecie.

taca

Miesiąc

październik poświęcony jest Matce Bożej Różańcowej.
Nabożeństwa 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 i modlić się o pokój na świecie.

zajęcia

Traditional

Zabawa

November is upon us and is the month of prayers for all
the faithful departed. Being tr ue to our tr adition, dur ing
this time we give special attention and praise to the All Saints
and remember in prayers our departed family members and
friends especially in WYPOMINKI .
It is very important and fruitful thing to pray for the dead.
Special envelopes for All Souls Day are displayed in the back
of the Church. Please print the names so that they can be read
without mistakes or problems.
Last Sunday collection $2,157.00
Second collection (Missions) $ 718.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

Zbliża

“Andrzejki” Dance Party, or ganized by the Par ish
Council, will be held on November 28, 2015 (Saturday) at 7:30 PM. It
will be good way to have fun with good music, meeting of friends and
other parishioners in great ambience and fine food. The proceeds from
this event is for changing the sidewalk in front of the Church and
repairs to the church parking lot. We are counting on you to support
this event, because it is the only additional source of income that can
be used for necessary work and repairs needed around the church.
Please reserve your ticket today! Reservations can be done at the
Rectory Office : 973-473-2822, or with the Parish Council members.

druga

Dzisiaj również odpowiadamy na Doroczny Apel Biskupa.
Dlatego też dzisiaj prosimy o wypełnienie kopert, które
znajdują się w ławkach, jedna koperta na rodzinę. Nie ma
potrzeby aby wkładać tam pieniądze dzisiaj, Prosimy tylko o
zaznaczenie sumy, którą możemy wpłacić w dowolnym
terminie, zakleić kopertę i wrzucić na tacę. TE ZAKLEJONE
KOPERTY będą przesłane do Diecezji aby tam wiedzieli ile
nasza parafia wpłaciła na ten Apel.
Suma naszego
zobowiązania sięga $20,000 (dwadzieścia tysięcy dol.) i jeśli
wszystkie zobowiązania przekroczą tę sumę, to parafia otrzyma
50% z nadpłaty. Ten Apel Biskupa wspiera Katolickie
Agencje charytatywne, któr e nieustannie służą pomocą
tysiącom ludzi w wielkiej potrzebie. Ci ludzie są być może
waszymi
sąsiadami,
znajomymi,
współpracownikami,
przyjaciółmi, lub bliskimi osobami.
Jako Katolicy,
powinniśmy służyć Chrystusowi pośród nas, specjalnie tym,
którzy cierpią biedę lub są zagubieni. Największa część
funduszy dorocznego Apelu przeznaczona jest na podstawową
pomoc Katolickich Agencji Charytatywnych. Prosimy o
składanie zobowiązań już dzisiaj. Można też przekazać pomoc
drogą elektroniczną www.2015appeal.org,
jeśli tak będzie
wygodniej.

CCD

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

i

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

Andrzejkowa, or ganizowana pr zez Komitet Rady
Parafialnej, odbędzie się 28 listopada (sobota) 2015. Początek o godz.
19:30. Będzie to doskonała okazja do zabawienia się przy dobrej
muzyce, spotkanie z przyjaciółmi czy znajomymi w miłej atmosferze
i przy dobrym jedzeniu. Dochód z tej imprezy przeznaczony będzie
na naprawę chodnika przed Kościołem oraz na naprawę parkingu.
Liczymy na poparcie tej imprezy, gdyż jest to jedyne źródło
dodatkowego dochodu dla parafii, by można dokonać dalszych
niezbędnych prac wokół Kościoła. Prosimy o rezerwacje biletów już
teraz. Rezerwacje w Kancelarii parafialnej: 973-473-2822, bądź u
członków Rady Parafialnej.

się miesiąc listopad, który jest miesiącem
poświęconym modlitwie za zmarłych. Zgodnie z tr adycją w
tym czasie oddajemy cześć wszystkim świętym oraz modlimy
się za naszych bliskich zmarłych, za tych którzy odeszli do
wieczności, szczególnie w WYPOMINKACH.
Albowiem jest rzeczą niesłychanie ważną i pożyteczną modlić
się za umarłych. Koperty na Wypominki znajdują się z tyłu
Kościoła. Prosimy o czytelne wypisywanie nazwisk.
Taca z ostatniej niedzieli
$2,157.00
Druga taca : (Misje)
$ 718.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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