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

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

Date: June 12, 2016
11 SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

11 NIEDZIELA ZWYKŁA

REV. MSGR. STANLEY LEŚNIOWSKI, PASTOR
MASSES
Saturday: 7:00 AM, (Polish)

5:00 PM (for Sunday obligation - English)
7:30 AM, 11:00 AM, 5:00 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, 5:00 PM (Polish)

Sunday:

CONFESSIONS:
Saturday: 4:00 PM - 5:00 PM
Daily: 15 minutes befor e ever y Mass
Eve of Holy Day: 4:30 PM to 5:30 PM
Eve of First Friday: 5:30 to 6:30 PM
First Friday: 5:30 to 6:30 PM
BAPTISMS: Every Sunday, except for Lent, at 12:00 Noon ,
by prior arrangements at the Rectory

W każdą niedzielę, z wyjątkiem Wielkiego Postu, 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

ROSARY: Prayed weekdays after 6:30 AM Mass.
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

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

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

Devotion to St. John Paul II every fourth Wednesday

every Third Friday of the month at 6:30 pm

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego

to come to the Rectory to make arrangements

Parish Office Hours

Monday to Thursday
9:00am - 12:00 Noon 1:00 pm. - 4:00 pm
Friday
12:00 - 6:00 pm
Saturday, 9 :00 - 12:00 noon
Sunday, 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
Sobota 9:00-12:00 noon
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
11 SUNDAY IN ORDINARY TIME
11 NIEDZIELA ZWYKŁA

JUNE 12

7:30 am O Boże Błogosławieństwo i opiekę M. B.w dniu
urodzin dla Janusza Guściory– od rodziny
† Agnieszka Szczurek– od córki
† Karolina Franciszek Stanisław Sołtys–od syna i brata
9:00 am O BłogosławieństwoMB i Miłosier dzie Boże
dla męża— od żony z dziećmi
+ Jan Nehrebecki– od żony z dziecmi
+Andrzej Maciąg- from daughters & Family
11:00 am + J ózef Lesniowski – od rodziny
+Zyta Bank w rocz. śmierci– od syna z rodziną

MONDAY
PONIEDZIAŁEK
JUNE 13
6:30 am + Antonina Stanisław Bar tol– od synowej
+Janina Babiel (4RŚ)- od Marka i Ireny
+ Dorota Milewska (zd. Podbielska)- od Marka i Ireny
TUESDAY______
WTOREK_____
______ JUNE 14
6:30 am O Błogosławieństwo MB i Miłosier dzie Boże dla
meża—od żony z dziećmi
+ za zmarłych z rodziny Olszewskich
+Dorota Milewska (zd. Podbielska) - od Marka i Ireny
ŚRODA
6:30 am + Antoni Sokal—od syna z rodziną

JUNE 15

+ Dorota Milewska (zd.Podbielska) - od Marka i Ireny
THURSDAY

CZWARTEK

JUNE 16

6:30 am + Emil Ciok—od syna z rodziną
+Dorota Milewska (zd. Podbielska)- od Marka i Ireny
FRIDAY

PIĄTEK

SUNDAY

JUNE 19

7:30am + Regina i Stanisław Zar ębczan—od dzieci z
rodzinami
+ Jan Augustyn—od syna z rodzina
9:00 am
11:00 am - O zdr owie i Błogosławieństwo Boże dla J ózefy i
Tomasza Sołtys w 20-tą rocznice ślubu
O zdrowie i Boże Błogosławieństwo z okazji
urodzin dla Kasi i Ani—od rodziców
+ Stanisław Gąsior—from son & family
+ Stefania i Franciszek Świeca—od syna z rodziną
5:00 pm + J an Oleksy-od żony z rodziną
+ Stanisław Kocanda (5RŚ)- od żony dzieci i wnuków
+ Władysław Pirchała (4RŚ)-od dzieci

5:00 pm Z okazji Imienin dla Antoniego Smotr yś
zdrowia i Błogosławieństwa Bożego

WEDNESDAY

NIEDZIELA

W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ MAMY PIKNIK
PARAFIALNY - ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
PARAFIAN ORAZ SYMPATYKÓW PARAFII ŚW.
JÓZEFA NA SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ I
ZNAJOMYCH PRZY DOBREJ MUZYCE I
DOBRYM JEDZENIU.
Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:
SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN
Tadeusz Puzio
Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj IM świeci!

JUNE 17

6:30 am +Dor ota Milewska (zd.Podbielska)- od Marka i
Ireny
6:30 pm– Koronka i Msza Św.do Miłosierdzia Bożego
Za dzieci objęte modlitwą rodziców Rózy im. Św.
Alfonsa Liguon
+ za dusze w czyścu cierpiace—od Łomżyniaka
SATURDAY
SOBOTA
JUNE 18
7:00 am +Dor ota Milewska (zd.Podbielska) - od Marka i
Ireny
+ Wacław Maria ,Helena—od córki Kisiel

W tym miesiącu 19-go
czerwca przypada DZIEŃ
OJCA Wszystkim ojcom
za ciężką prace,wychowanie
i opieke nad rodziną
składamy serdeczne życzenia
zdrowia w modlitwie
polecamy opiece Matki
Boskiej i Świetemu Józefowi
DZIĘKUJEMY CI TATO

5:00 pm †

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

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.

TODAY SUNDAY

11th Sunday in Ordinary Time
O Lord ,hear my voice, for I have called to you; be
my help

THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS
Confession is one hour before Mass

We

still remind everyone, that ever y par ishioner should
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!

ATTENTION! PARISH PICNIC! ALREADY NEXT WEEK !
SUNDAY, JUNE 19, 2016 FROM 12:00 NOON TO 11:00 PM
St. Joseph Parish is holding annual picnic.. We hope that the
attendance and participation will be better than it was in
previous years, so, please plan accordingly for this event and
make it great A SUCCESS! WE can meet friends and
acquaintances from our own PARISH FAMILY.
We hope that there are going to be people in the parish who will
volunteer help with preparation of the picnic area, setting up
tents, tables, and chairs, and to help with running the picnic, but
most important to come after the picnic to help with cleaning up
and taking down all that was set up. Please contact the Rectory
to offer your services so that they could be coordinated.
We ask that those who rent a parking space in the parish parking
lot to remove your vehicle by 9:00am on Sunday, June 19th.
The

Catholic Schools Office of the Diocese of Paterson is
seeking applicants for an elementary school principal at Holy
School , Florham Park. Holy Family School is a co-educational
elementary school—preschool through eight grade.

ANNOUNCEMENTS: 15-17July there will be bike ride
pilgrimage to Lady of Czestochowa do Dolestown PA. please
come and join with us any information please contact Bogusław
Gawęda phone # 973-907-4452 or www.narowerze.us
The Pilgrimage fr om St. J oseph Par ish to Fatima, Venice,
Medjugorje and Rome, will take place from September 3 to 15,
2016, where the Spiritual Guide will be our Pastor, Rev. Msgr.
Stanley Lesniowski. In the itinerary of the pilgrimage will be
General Audience with the Pope Francis, who is encouraging
everyone to participate in any pilgrimage in this Holy Year of
Mercy. More information could be found in the leaflets in the
back of the church or by calling Classic Travel at 973-473-3845.

Last Sunday collection

$2,940.00
$1,025 .00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

11 Niedziela zwykła
Usłysz Panie , kiedy głośno wołam , Ty jesteś moją
pomocą..

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
Spowiedz jest godzine przed Msza Swieta.

W

tym tygodniu w Piątek mamy Koronke do Miłosierdzia
Bożego o godzinie 6:30 po południu.

UWAGA! PIKNIK PARAFIALNY!

JUŻ ZA TYDZIEŃ!
W NIEDZIELĘ, 19 CZERWCA 2016 od godz. 12:00 w poł. do
godz. 11:00 wieczorem, Parafia Św. Józefa urządza doroczny
piknik. Ufamy, że w tym roku udział i frekwencja będzie większa
niż w latach ubiegłych, więc uprasza się aby zaplanować swój
czas tak, aby każdy parafianin mógł choć na chwilę pojawić się a
tym
samym
odniesiemy
pożądany
sukces
Spotkanie i zabawa w gronie znajomych i przyjaciół z RODZINY
PARAFIALNEJ.
Uprasza się ochotników-woluntariuszy do pomocy przy
przygotowaniu miejsca na piknik, ustawiania namiotów, stołów,
krzeseł oraz do pomocy w czasie samego pikniku. Najważniejsza
jest jednak pomoc przy uporządkowaniu parkingu po pikniku i
rozebrania tego co było ustawione. Prosimy o kontakt z
Kancelarią w celu zadeklarowania swojej pomocy.
Ci ktorzy na naszym parkingu samochody, prosimy aby
przeparkowali samochody na parking obok na Pikniku.

Nadal przypominamy, że każdy par afianin 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 Kancelar ii pr zychodzą
często osoby, które nie są zapisane wogóle, a potrzebują
zaświadczenie na świadka czy chrzestnych. Takie zaświadczenie
nie może być wystawione tym osobom
Wierni w wierze na rowerze –zapraszamy na organizowana prze

okoliczne parafie Pielgrzymke Rowerową do Amerykańskiej
Czestochowy. Mamy nadzieje ze uda sie nam zebrac grupe
entuzjastów z naszej parafi. Pilgrzymka odbedzie sie od 15-17
Lipca 2016 zainteresowanych prosze o kontakt z Boguslaw
Gawęda tel 973-907-4452 www.narowerze.us

W

tym miesiacu 19-go Czerwca przypada Świeto Dzień Ojca
wszystkim Ojcom i ich rodzinom życzymy zdrowia i Bożego
Błogosławieństwa polecamy ich opiece Matki Boskiej.

Taca z ostatniej niedzieli
$2,940.00
Druga taca
$ 1,025.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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