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

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

Date: NOVEMBER 22, 2015
Uroczystość Chrystusa Króla
Our Lord Jesus Christ the King

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

ROSARY: Prayed weekdays after 6:30 AM Mass.

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

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.

SICK CALLS: At any time; day or night, call
or pick up the priest at the Rectory.

Mass and The Chaplet of the Divine Mercy

FUNERALS/POGRZEBY: The family of the deceased is asked

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego

to come to the Rectory to make arrangements

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

every Third Friday of the month at 6:30 pm

w każdy Trzeci Piątek miesiąca o godz.6:30 wieczorem

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

NOVEMBER 22

OUR LORD JESUS CHRIST THE KING
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
7:30 am † Maria Augustyn
od Eugeni Piekło
† Kazimierz Zięba † Kazimiera Woś (RŚ)
od Aliny Zięba
9:00 am † Ryszard Stróż
od wnuka
† Piotr † Maria Sudoł
od siostry
11:00 am ZA PARAFIAN
∗
O uwolnienie z nałogu, pojednanie z rodziną
i opiekę Matki Bożej dla Jarka
od mamy z rodziną
† Stefania Szewczyk
† John Magiera
od rodziny
† Katarzyna † Józef Furtek
od wnuczki z rodziną

SATURDAY

SOBOTA

NOVEMBER 28

7:00 am Dziękczynna za otr zymane łaski z pr ośbą o Boże
błogosławieństwo na dalsze lata życia z okazji urodzin
dla Aleksa.
† Władysław Banaś
od Marii Hanackowej
† Aniela † Antoni Sudol; † syn Stanisław
od siostry z rodziną
† Antoni † Aniela † Wojciech † Tadeusz † Zofia
Augustyn
od rodziny

5:00 pm † Janina Sokolewicz (RŚ)

from family

5:30 pm † Elżbieta (1 RŚ) † Józef Tomaszkowicz
od syna z rodziną
**********************************************

MONDAY

PONIEDZIAŁEK

6:30 am † Maria Augustyn

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

NOVEMBER 23
od Cecylii Maciąg

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:
SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN

TUESDAY

WTOREK

6:30 am † Maria Augustyn

WEDNESDAY

NOVEMBER 24

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

od Paweł Halat z rodziną

ŚRODA

CZWARTA ŚRODA

NOVEMBER 25

6:30 am † Piotr Wilczek
od rodziny
† Józef Niemiec
od Staszka Organiściak z rodziną
6:30 pm
Msza św.

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JANA PAWŁA II

† Maria Augustyn
† Adam Tomczyk (3 RŚ) † Jan Obara
od żony Ireny z rodziną
† Anna † Wojciech † Wojciech Wyka
od siostry Marii

THURSDAY
CZWARTEK
NOVEMBER 26
THANKSGIVING DAY - DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA
6:30 am † Jan Witkowski
† Julian Kisiel

od córki z rodziną
od rodziny Kietliński

NIEDZIELA

SUNDAY

NOVEMBER 29

FIRST SUNDAY OF ADVENT - PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
7:30 am

† Stefania † Andrzej Zapotoczny
† Maria Augustyn

9:00 am

† Jakub † Anna Molitorys

od syna z rodziną
od Broni Mazon

od córki z rodziną

11:00 am ZA PARAFIAN
† Stefania † Józef † Katarzyna † Władysław Olcoń
od Jana Bodyziak
† Stanisław Dragan (15 RŚ)
od syna z rodziną
† Władysław Zuba
od syna z rodziną
5:00 pm † Stefania Szewczyk
†† Za zmarłych z rodziny Modrzyńskich i Kopeciów.

FRIDAY

PIĄTEK

6:30 am † Maria Augustyn

NOVEMBER 27
od Mieczysław i Zofia Kęska

TODAY SUNDAY
OUR LORD JESUS CHRIST THE KING
How worthy is the Lamb who was slain, to receive power and
divinity, and wisdom and strength and honor. To him belong
glory and power for ever and ever.

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Baranek, który został zabity godzien jest wziąć potęgę i
bogactwo, mądrość, i moc i uwielbienie, Jemu chwała i
panowanie na wieki wieków.

THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

Today

we celebr ate the Feast of OUR LORD J ESUS
CHRIST THE KING. It is the last Sunday before Advent,
during which we are preparing ourselves for the birth Jesus.

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość CHRYSTUSA KRÓLA.
Jest to ostatnia niedziela przed Adwentem, w czasie którego
przygotowujemy się na Boże Narodzenie.

Today the second collection is scheduled to be taken up for
the Catholic Home Missions, as directed by the Bishop
Serratelli. It is a National Collection. May God Bless you for
your generosity.

Druga taca dzisiaj pr zeznaczona jest na Misje Katolickie
dyrektywą Ks. Biskupa Serratelli. Jest to zarazem Zbiórka
Narodowa. Bóg zapłać za wasze ofiary.

We want to inform ever yone that as of the Fir st Sunday of

Advent, that is next Sunday, the Sunday evening masses will be
celebrated at 5:00 PM not at 5:30 like now. Please make a
note of this and make sure that you inform everyone among
your family and friends , of this fact.

Informujemy, że począwszy od Pier wszej Niedzieli
Adwentu, to znaczy od następnej niedzieli,
niedzielna
popołudniowa Msza św. odprawiana będzie o godz. 17:00
(5:00 PM), a nie jak dotąd o godz. 17:30. Pr osimy o
poinformowanie krewnych i znajomych o tej zmianie.

Also, next Sunday, the second collection will be for the
purpose of heating our church. We hope that you will be
generous and we will not be forced to cut on heating, so, that
everyone who comes to Mass and other services, will be
comfortable.

Także w następną niedzielę, dr uga taca pr zeznaczona
będzie na ogrzewanie kościoła. Liczymy na waszą ofiarność
tak byśmy nie byli zmuszeni do ograniczania ogrzewania
podczas Mszy św. czy innych nabożeństw w kościele.

Traditional

Zabawa Andrzejkowa, or ganizowana pr zez Komitet Rady
Parafialnej, odbędzie się JUŻ W TĘ SOBOTĘ, 28 listopada
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.

We still remind everyone, that ever y par ishioner should

Ponieważ zbliża się koniec roku, nadal przypominamy, że
każdy parafianin powinien uzupełnić swoje dane oraz opłacić
roczną składkę parafialną. Jest to niezbędne tak dla celów
administracyjnych jak też formalnych. Przynależność do
parafii jest niezbędna do otrzymania zaświadczenia czy
formalności związanych z chrztem, ślubem czy pogrzebem.
Do Kancelarii przychodzą często osoby, które nie są zapisane w
ogóle, a potrzebują zaświadczenie na świadka czy chrzestnych.
Takie zaświadczenie nie może być wystawione tym osobom!

“Andrzejki” Dance Party, or ganized by the
Parish Council, will be held THIS COMING SATURDAY, on
November 28, 2015 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.

bring the data base up to date and pay parish dues. This is
necessary both for the administrative purposes and also the
formal ones. Belonging to the parish is important, so that
necessary documents could be issued for the individual and
the formalities with the baptism, wedding or funeral could
be taken care of. Ther e ar e individuals, who come to the
Rectory for various certificates, but are not signed up as
parishioners. Certificate cannot be issued to these people!
The Status of a parishioner is given to ever y per son that is
25 years old, whether he/she lives with parents or alone, and he/
she must fulfill all the obligations to St. Joseph Parish.

Last Sunday collection -

$2,098.00
Second collection (Missions) $1,277.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

Status parafianina/parafianki otr zymuje osoba, któr a ma
ukończony 25 rok życia i niezależnie od tego, czy zamieszkuje
z rodzicami czy samotnie, podlega zobowiązaniom
wynikającym z przynależności do Rodziny Parafialnej Św.
Józefa.

Taca z ostatniej niedzieli
$2,098.00
Druga taca : (Misje)
$1,277.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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