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

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

Date: December 11, 2016
THIRD SUNDAY OF ADVENT

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

CZECIA NIEDZIELA ADWENTU

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

NEDZIELA

7:30 am

SUNDAY
DECEMBER 11
THIRD SUNDAY OF ADVENT
CZECIA NIEDZIELA ADWENTU

O zdr owie i Błogosławieństwo Boże dla Heleny i
Władysława
† Maria, Władysław i Franciszek Młynarczyk
- od córki Anny
† Emilia i Maria z okazji urodzin
- od rodziców
† Józefa Drążek
- od siostry

9:00 am † Barbara Wójtowicz
† Joann Zakrzewski
11:00 am

- od rodziny Trojemak
- from Wisniewski family

Za par afian
† Agnieszka i Franciszek Szczurek
- od córki
† Waleria i Józef Piechota
† Maria, Irena i Wincenty Nowak
- od rodziny Nowak

5:00 pm † Stefan Kałafut (5 RŚ)
† Paweł Drążek

MONDAY

PONIEDZIAŁE

- od córki
- od syna

DECEMBER 12

6:30 am Za zmarłych oraz dusze w czyśćcu cierpiące
- od pewnej osoby
† Tadeusz Bokuniewicz
- od córek
TUESDAY

WTOREK

DECEMBER 13

6:30 am Za zmarłych oraz dusze w czyśćcu cierpiące
- od pewnej osoby

WEDNESDAY

ŚRODA

DECEMBER 14

6:30 am Za zmarłych oraz dusze w czyśćcu cierpiące
- od pewnej osoby

THURSDAY

CZWARTEK

6:30 am † Estelle Sokolewicz
FRIDAY

PIĄTEK

DECEMBER 15
- from family
DECEMBER 16

6:30 am O zdr owie i Błogosławieństwo Boże dla Kś.
Biskupa Włdysław Blin
6:30 pm

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Za dusze w czyśćcu cierpiące
- od Łomżyniaka
Za dzieci objęte modlitwą Róży im. Św. Alfonsa
Liguori

SATURDAY

SOBOTA

7:00 am † Józef Pietruś

DECEMBER 17
- od córki Danuty z rodziną

5:00 pm † Joann Zakrzewski
- from Bizub-Quinlan Funeral Home
† Władysław Zakrzewski
- od Krycki family

***************************************************
NEDZIELA
SUNDAY
DECEMBER 18
FOURTH SUNDAY OF ADVENT
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU
7:30 am

O zdr owie i Błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Najświętszej dla Marka z okazji 30-tych
urodzin
- od rodziny

9:00 am Dziękczynna Błagalna o zdrowie i Błogosławieństwo
Boże i opieki Matki Bożej dla Juli Zon i Józefa
Denisiuk z okazji urodzin
11:00 am

Za par afian
† Stanisław Karcz
- od Jana i Stanisława Masny
† Władysław Zakrzewski (20 RŚ) - od żony i dzieci

5:00 pm † Adela Pacewicz

- od Maciej Piluk

TODAY SUNDAY

Third Sunday Of Advent

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

Czecia Niedziela Adwentu

Rejoice in the Lord always; again I say, rejoice. Indeed, the
Lord is near.

Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam; radujcie się,
Pan jest blisko.

THIS WEEK-ANNOUNCEMENTS
This week on Friday, December 16 will be Mass and the
Chaplet of the Divine Mercy at 6:30 pm.

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
W piątek przypada Trzeci Piątek Miesiąca. O godz. 18:30
odprawiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego, po czym
odprawiona zostanie Msza święta.

This Saturday after 7:00 am Mass will be Novena to Our Lady
of Czestochowa.

W

każdą sobotę po Mszy Świętej o 7:00 rano odbędzie się
Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

On Thursday, December 15, 2016 there will be confession from
4 to 8 pm. During the Christmas time it is important to confess
your sins, there will be multiple Priests we encourage you to go
to confession during the Christmas time.

W czwartek, 15 grudnia 2016r odbędzie się spowiedź od 4 do 8

If

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do narzeczonych ktorzy pragną
zawrzec zwiazek małżeński aby zgłaszali się do kancelarii
parafialnej rok wcześnie.

you and your partner are looking to getting married at St.
Joseph’s Church we ask you to please call a year before the
wedding date. You and your partner are obligated to call a year
before no later.

We are collecting money for this years Christmas flowers. All

parishioners should have received an envelope in which they can
make a donation for the flowers. If you have not yet received the
envelopes for this years flower donation you may find one in the
back of the Church. God Bless You!

On Sunday, December 18 there will be a special collection after

every Mass. The collection will be a Christmas collection for
alter servers.

On Sunday, December 18 there will also be a Christmas show

after 9 am Mass. The Christmas show is put together by the
CCD program. If interested please attend the school auditorium
after 9 am Mass.

This years Midnight Mass is on Saturday, December 24th .
Come celebrate this glorious celebration with Most Rev. Arthur
J. Seratelli, Bishop of Paterson Diocese.
We

wieczorem. W czasie Bożego Narodzenia ważne jest, aby
pojednać się z Bogiem, będzie wielu Kapłanów dlatego
zachęcamy wszystkich do spowiedzi.

W tym roku koperty na kwiaty zostały wysłane do wszystkich

parafian. Każdy z was może dać donacje na kwiaty na
tegoroczne Boże Narodzenie. Jeżeli koperta nie była wysłana
można też znaleźć koperty przy wyjściu z Kościoła. Za każdą
donacje dziękujemy! Bóg Zapłać!

W

niedzielę, 18 grudnia będzie specjalną kolekta po każdej
Mszy św. Specjalna kolekta zostanie przeznaczona dla
ministrantów z Naszej Parafii.

W niedzielę, 18 grudnia odbędzie się również

przedstawienie
na Boże Narodzenie po Mszy św. o 9 rano. Przedstawienie na
Boże Narodzenie zostało ułożone przez program CCD. W razie
zainteresowania prosimy o przyjście do audytorium szkoły po
Mszy św.

Tegoroczna Pasterka jest w dniu 24 grudnia w sobota. Przyjdź
uczcić tą wspaniałą uroczystość z Biskupem Arthur J. Seratelli, z
Diecezji Paterson oraz z innymi członkami Parafii.

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!

Nadal

Pre-Nuptial (PRE-CANA) instructions ar e held in some of
our neighboring parishes. These are necessary ONE YEAR
BEFORE in order to receive the Sacrament of Matrimony.
Please contact the Diocese Center for information as to the place
of the instructions: tel: 973-437-9741

Nauki przedmałżeńskie -

Thank you to all who have attended this year’s Andrzejki. After
paying for food, drinks, the DJ, etc we have $890.00 left over.

Dziękujemy

There are now articles, images, and videos you may look at in
regard of Sanctity of Life. If you wish to take a look at any of
these please visit www.pro-lifearticles.org.

Pro-Life ma swoją stronę gdzie można obejrzeć

Last Sunday collection

$2,700.00
$1,051 .00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

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, któr e
nie są zapisane do naszej parafii, a potrzebują zaświadczenie na
świadka czy chrzestnych. Takie zaświadczenie nie może być
wystawione tym osobom.
PRE-KANA - przeprowadzane są w
sąsiednich parafiach. Są one konieczne dla wszystkich NA ROK
PRZED przyjęciem Sakramentu Małżeństwa.
Prosimy o
skontaktowanie się z Centrum Diecezjalnym w celu uzyskania
dokładnych informacji. Tel.: 973-377-1004
wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej
zabawie Andrzejkowej. Zysk z zabawy wynosi $890,00 i
przeznaczony jest na remont piwnicy pod salą.

teksty, zdjęcia i
filmy o świętości życia. Jeśli chcesz spojrzeć na którykolwiek z
nich prosimy pójść na stronę, www.pro-lifearticles.org.
Taca z ostatniej niedzieli
$2,700.00
Druga taca
$1,051.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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