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

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

Date: February 26, 2017

Eight Sunday in Ordinary Time
Ósma Niedziela Zwykła

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, 5:00 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.

Mass and The Chaplet of the Divine Mercy

every Third Friday of the month at 6:30 pm

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

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego

FUNERALS/POGRZEBY: The family of the deceased is asked

Devotion to St. John Paul II every fourth Wednesday

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 - 2:30 pm
Friday
9:00- 3:00
Saturday, 9 :00 - 12:00 noon
Sunday, Holidays: Closed

Kancelaria parafialna czynna:
Poniedziałek do Czwartku
9:00am - 2:30
Piątek
9:00 - 3:00
Sobota 9:00-12:00 noon
Niedziele i święta : nieczynna

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

HOLY HOUR (Adoration of the Blessed Sacrament)
Every First Thursday of the month from 6:30 pm

PIERWSZY PIĄTEK

Pierwszy Piątek miesiąca od godz. 6:30 wiecz. Msza
św. oraz wystawienie Najśw. Sakramentu

(Spowiedz godzine przed Mszą)

NEDZIELA

7:30 am

SUNDAY
FEBRUARY 26
Eight Sunday in Ordinary Time
Ósma Niedziela Zwykła

O zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę
Matki Bożej dla mamy, w 75 urodziny
- od syna i wnuka
† Andrzej i Stefania Zapotoczny - od syna z rodziną

9:00 am † Kś. Henryk Pietrus
11:00 am Za par afian
Z okazji 25 lat małrzeństwa dla Wioletty i Andrzeja
Król
- od syna, rodziców i brata z rodziną
† Józefa Gusciora - od Dr. Halina i Steve Kowalski
† Leokadia Piskorowska
- od wnuczki z rodziną

SATURDAY

7:00 am

SOBOTA
First Saturday of the Month
Pierwsza Sobota Miesiąca

MARCH 04

Za zmarłych z rodziny Bednarczyk
- od Zofii Piszczek

5:00 pm † Krystyna Sadowska - od syna Henryka z rodziną
† Małgorzata i Marek
- od Janusz Nieradka i Elżbiety z rodziną
***************************************************
NEDZIELA
SUNDAY
MARCH 05
First Sunday of Lent
Pierwsza Niedziela Postu
First Sunday of the Month
Pierwsza Niedziela Miesiąca

5:00 pm † Kś. Władysław Oleksiak
MONDAY

PONIEDZIAŁEK

FEBRUARY 27

6:30 am † Katarzyna, Wojciech, i syn Stanley Grusz
- od Marii Bartol
TUESDAY

WTOREK

6:30 am † Józef Smotryś

WEDNESDAY

FEBRUARY 28
- od grupy różańcowej

ŚRODA
Ash Wednesday
Środa Popielcowa

7:30 am † Stanisław Dewera

MARCH 01

- od grupy różańcowej

7:00 pm † Józef i Józefa Gusciora
† Marianna Stefaniak
† Stanisław Bodyziak

- od rodziny Wojcik

11:00 am Za par afian
† Maria Dragan (9 RŚ)
- od syna z rodziną
† Paulina Świecicka
- from family
† Maria Młynarczyk i Stanisław Bodyziak - od córki
4:00 pm GORZKIE ŻALE - BITTER LAMENTATIONS

- od dzieci
- od córki
- od syna Adama

CZWARTEK
First Thursday of the Month
Pierwszy Czwartek Miesiąca

PIĄTEK
First Friday of the Month
Pierwszy Piątek Miesiąca

BAPTISM - CHRZEST:

Niedziela, 26 Luty 2017, godz. 2:00pm

MARCH 02

6:30 am O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla członków
różańcowej Św. Józefa
- od Antoniego Smotryś
FRIDAY

9:00 am † Jadwiga Stobinska (1RŚ)

5:00 pm † Franciszek Oleksiak

11:00 am † Piotr Wilczek

THURSDAY

7:30 am † General Ryszard Kuklinski (13RŚ)

MARCH 03

6:30 am

O dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla dzieci
objętych modlitwą rodziców róży Św.
Józefa

6:30 pm

DROGA KRZYŻOWA
† Maria i Jan Brynczka oraz Andrzej i Agnieszka
Pacyga
† Kazimierz Długokęcki
- od siostry Elżbiety
† Stanisław Dewera
- od Kazimiera i Andrzeja Nieradka

Jan Kubiak Truchel
God bless this child
Boże błogosław te dziecko!

TODAY SUNDAY
Eight Sunday in Ordinary Time

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

You are merciful to all, O Lord, and despise nothing that
you have made. You overlook people’s sins, to bring them
to repentance, and you spare them, for you are the Lord
our God.

Panie, wszystkim okazujesz miłosierdzie i żadnego ze
swych stworzeń nie masz w nienawiści. Nie zważasz na
grzechy ludzi, aby mogli się nawrócić, przebaczasz im, bo
Ty jesteś Panem, Bogiem naszym

Ósma Niedziela Zwykła

This week is the First Friday of the Month Mass at 6:30 pm.

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
W nadchodzącą środę, będzie ŚRODA POPIELCOWA a tym samym
rozpoczyna się WIELKI POST. Dzień ścisłego postu. Msze św. w tym
dniu odprawione będą o godz. 7:30 i 11:00 rano oraz o 19:00. Na każdej
Mszy św. posypanie głów popiołem.
Podczas Postu nie będzie ślubów ani chrztów! Chrzest jedynie w nagłym
wypadku !
W czasie Wielkiego Postu przygotujmy się na Wielkanoc planując
modlitwy, poszczenie w piątki, udział w Drodze Krzyżowej oraz
Gorzkich Żalach
W tym tygodniu jest Pierwszy Czwartek Miesiąca, o 6:30 wieczorem
odbędzie się Godzina Święta.

encouraged to participate in the Stations of the Cross!

W tym tygodniu jest Pierwszy Piątek Miesiąca Msza św. o godzinie

THIS WEEK-ANNOUNCEMENTS
This coming Wednesday is ASH WEDNESDAY and the beginning of
Lent. The obligator y day of fasting. The masses will be said at 7:30
AM, 11:00 AM and 7:00 PM. Ashes will be distributed at every Mass.
During Lent, there will be no weddings nor baptisms. Baptisms will be
only in case of an emergency!
Let us use this time to prepare ourselves for Easter by prayers, fasting
on Fridays, participation in the Stations of the Cross and Gorzkie Żale.
This week is the First Thursday of the month, Holy Hour from 6:30 pm

STATIONS OF THE CROSS ever y Fr iday at 6:30 PM. All ar e

This Saturday is the First Saturday of the Month after 7:00 am Mass

will be Novena to Our Lady of Czestochowa.
Gorzkie Żale, with the Passion Homily, will take place ever y
Sunday during Lent at 4:00 PM.

There will be a meeting on March 5, 2017 after 9 am Mass for all

parents whose children will be receiving First Holy Communion this
year.
We still remind everyone, that every parishioner should bring the
database 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. There are individuals, who come to the Rectory
for various certificates but are not signed up as parishioners. The
certificate cannot be issued to these people!
Pre-Nuptial (PRE-CANA) instructions are 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
If 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.
On June 25, 2017, Parish of St. Joseph will be celebrating the 125
anniversary of the Parish. Mass will be held at 1:00 pm and Mass will
be celebrated by His Excellency Bishop Arthur J. Seratelli. Each family
will receive an invitation to a banquet that will be held at the restaurant
ROYAL MANOR in Garfield. The cost per person is $100 (dinner and
open bar.) Beside this, every family can request a page in a book
published for the occasion. The price of the entire page is $100, 1/2
page is $ 50, 1/4 page is $ 25. On the page, you can add your photo or
the whole family and you may write a comment or a wish. We ask that
all entries be submitted by April 1, 2017.
Pilgrimage to Tiberias, Galilee, Nazareth, Mount Tabor, Bethlehem,
Jerusalem, the Dead Sea. The pilgrimage will be on April 2-12 2017
organized by Classic Travel. This is a calm pilgrimage where you can
spend your time in peace praying. Since it will take nearly 11 days will
be more time for individual prayer, quiet visit to the Holy Places,
without haste and looking at the time. For more information, see the
flyers in the back of the church or in the Classic Travel, tel. 973-4733845.

Last Sunday collection

$2,395.00
$916.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

6:30 wieczorem.
DROGA KRZYŻOWA odpr awiana będzie w każdy piątek o godz.
18:30. Zachęca się do udziału w Drodze Krzyżowej!
W sobotę, (pierwsza sobota miesiąca) po Mszy Świętej o 7:00 rano
odbędzie się Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odpr awiane będą w każdą
niedzielę Postu o godzinie 16:00.
Odbędzie się spotkanie 5 marca 2017r po Mszy św. o 9 rano dla
wszystkich rodziców, których dzieci będą otrzymywać Pierwszą
Komunię Świętą w tym roku
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
przychodzą często osoby, które nie są zapisane do naszej parafii, a
potrzebują zaświadczenie na świadka czy chrzestnych. Takie
zaświadczenie nie może być wystawione tym osobom.
Nauki przedmałżeńskie - 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
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do narzeczonych ktorzy pragną
zawrzec zwiazek małżeński aby zgłaszali się do kancelarii parafialnej
rok wcześniej.
25 czerwca Parafia Św. Józefa będzie obchodzić 125 Rocznicę.
Założenia Parafii Msza Św. z tej okazji będzie o 1:00 pm i Mszę będzie
celebrował jego ekscelencja Kś. Biskup Artur J. Seratelli. W związku z
tym każda rodzina otrzyma zaproszenie na bankiet który odbędzie się w
restauracji ROYAL MANOR w Garfield. Koszt biletu - $100 od osoby
(kolacja i open bar.) Oprócz tego każda rodzina może zamówić stronę w
książce wydanej z tej okazji. Cena całej strony to $100, 1/2 strony to
$50, 1/4 strony to $25. Na stronie można dodać swoje zdjęcie lub całej
rodziny oraz życzenia. Wszystkie zgłoszenia prosimy nadesłać do 1
kwietnia 2017r.
W dniach od 2-12 kwietnia 2017r organizowana jest pielgrzymka do
Ziemi Świętej. Będzie to pielgrzymka „na spokojnie”. Ponieważ obejmie
ona prawie 11 dni będzie więcej czasu na indywidualną modlitwę,
spokojne nawiedzenie miejsc świętych, bez nadmiernego pośpiechu i
patrzenia na zegarek. To jest pielgrzymka organizowana dla Parafii św.
Józefa do
Tyberiada, Galilea, Nazaret, Góra Tabor, Betlejem,
Jerozolima, Morze Martwe. Więcej informacji znajduje się w ulotkach w
Kruchcie kościoła lub w Classic Travel, tel . 973-473-3845.

Taca z ostatniej niedzieli
$2,395.00
Druga taca
$916.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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