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

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

Date: March 17, 2019
2 Sunday of Lent
2 Niedziela Postu

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, 6:00 PM (Polish)
9:00 AM, (English)
Weekday:
6:30 AM. (Polish) + Special occasions
First Friday & Third Friday: 6:00 PM
Holy Day: 7:30, 11:00 AM, 7:00 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 6:00 PM
First Friday: 5:30 to 6:00 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

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.

MARRIAGES: Contact the priest one year in advance.
Należy ustalić z księdzem na rok przed ślubem

Mass and The Chaplet of the Divine Mercy

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

Msza Św. i Koronka Do Miłosierdzia Bożego

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.

ST. JOSEPH CHURCH E-MAIL:
St.JosephChurch@mail.com

every Friday of the month at 6:00 pm

w każdy Piątek miesiąca o godz. 6:00 wieczorem

Devotion to St. John Paul II every second Wednesday

of the month at 6:00 PM followed by the Mass.
w każdą
drugą środę miesiąca o godz. 6:00 wieczorem,
po czym odprawiona będzie Msza św.

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II

GODZINA ŚWIĘTA (Adoracja Najśw. Sakramentu)
Pierwszy Czwartek miesiąca od godz. 6:00 wiecz.

HOLY HOUR (Adoration of the Blessed Sacrament)
Every First Thursday of the month from 6:00 pm

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

PIERWSZY PIĄTEK

Pierwszy Piątek miesiąca od godz. 6:00 wiecz. Msza
św. oraz wystawienie Najśw. Sakramentu

NIEDZIELA

SUNDAY
2 Sunday of Lent
2 Niedziela Postu

MARCH 17

7:30 am † Franciszek Matuseh (17 RŚ)
† Michał Dowbysz

- od syna z rodziną
- od Marii z rodziną

9:00 am † Helena i Adam Lesniowski
- from daughter in law with family
† Jan Bednarz (13RŚ)
- from wife and children
† Maria Iskra
- from son and family
11:00 am 1. Za par afian
2. Podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o
Błogosławieństwo Boże w rodzinie Kalata
† Anna Tażyk (4RŚ), Andrzej Tażyk (13 RŚ)
- od dzieci
† Waldemar Puzio
- od żony
3:00 pm

Bitter Lamentations// Gorzkie Żale

6:00 pm
PONIEDZIAŁEK

TUESDAY

WTOREK
St. Joseph // Św. Józefa

7:30 am † Jan Masny

NIEDZIELA

7:30 am

3:00 pm

MARCH 19

6:00 pm

11:00 am † Józef Leśniowski
6:00 pm † Józef Łach
† Józef Magiera
† Julia i Jan Szpernoga
† Józef Barborik
WEDNESDAY

ŚRODA

6:30 am † Józef Magiera
THURSDAY

- od żony i dzieci
- od żony i dzieci
- od ćórki z rodziną

MARCH 20

- od synowej z rodziną

CZWARTEK

MARCH 21

6:30 am † Józefa i Władysław Bednarz

- od córki

FRIDAY

PIĄTEK

6:30 am † Julian Pasek

MARCH 22
- od żony i dzieci

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Droga Krzyżowa

SUNDAY
3 Sunday of Lent
3 Niedziela Postu

MARCH 24

O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Danuty
Matusek z okazji urodzin
- od rodziny
† Józefa Klepecs (1RŚ)
- od córki z rodziną

9:00 am † Stanisław & Janina Gasior
- od syna z rodziną
† Katarzyna & Władysław Walkowicz
- from niece with family
† John & Margie Ziobro
- from family

- od córki

- od Krystyny Malik

MARCH 23

5:00 pm † Janina Władysław Kudyba

MARCH 18

6:30 am † Józefa i Władysław Bednarz

SOBOTA

7:00 am O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Renaty
Iwonickiej i jej rodziny
- od mamy
† Maria, Wacław i Kazimierz Zebrowski
- od córki Kisiel

11:00 am

MONDAY

6:00 pm

SATURDAY

Za par afian
† Maria Bodyziak
- od męża, dzieci, i wnuczków
† Małgorzata Blachut (1RŚ)
- od syna z rodziną
Bitter Lamentations// Gorzkie Żale

TODAY SUNDAY

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

2 Sunday of Lent

2 Niedziela Wielkiego Postu

Of you my heart has spoken: Seek his face. It is your
face, O Lord, that I seek; hide not your face from
me.

O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza.
Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj
przede mną swojej twarzy.

This Week - Announcements:

W Tym Tygodniu - Ogłoszenia:

Tuesday (March 19) we celebrate St. Joseph, St. Joseph is the

Wtorek

Patron of our Church. Let us pray to Him to keep us and our
families to withstand good and healthy. There will be Mass at
7:30 am, 11:00 am and 6:00 pm.

Every Friday during Lent, The Chaplet of the Divine Mercy at
6:00 pm and the Stations of the Cross will follow.

Saturday,

after 7:30 am Mass will be Novena to Our Lady of
Czestochowa.

Sunday, Bitter Lamentations, with the Passion Homily, at 3:00
pm.

There will be Confession on April 11, 2019 (Thursday) at 4:00
pm to 8:00 pm.

CCD Announcements:
This years First Holy Communion will be on May 12, 2019 at
1:00pm.

Thank You:
Thank you to everyone who has donated to the roof repair.
Aditional Information:
From now on until Easter, the second collection will be for the

repair of the church roof. We ask that you DO NOT use the
envelopes from the weekly boxes for this collection. The
envelopes which you have at home are specifically to be donated
to the Diocese.

Church envelopes are no longer mailed home. The envelopes
are at the rectory, it is in a box which has envelopes for the
whole year. We ask to pick up the envelopes.

In addition to Church Envelopes, there are still 127 parishioners
who have not yet picked up their envelopes. There had been
phone calls made to remind the parishioners about this, but the
phone numbers are wrong. If you have not picked up your
envelopes please do so.

(19 marca) obchodzimy Św. Józefa, Św. Józef to
patron naszego Kościoła. Módlmy się do Niego za nasze
rodziny o zdrowie i wytrzymanie w dobrym. Msze św. O
godzinie 7:30, 11:00, i 18:00.

W każdy piątek Wielkiego Postu, Koronką do Miłosierdzia
Bożego o godzinie 18:00 oraz droga krzyżowa.

Sobota, Msza Święta o 7:30 rano z Nowenną do Matki Bożej
Częstochowskiej.

Niedziela, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie
15:00.

Spowiedż, 11 kwietnia 2019r. (czwartek) od godziny 16:00
do 20:00.

Ogłoszenia CCD:
Pierwsza Komunia Święta w tym roku odbędzie się 12 maja
2019r. o godzinie 13:00.

Dziękujemy:
Dziękujemy tym którzy już złożyli donacje na remont dachu.
Dodatkowe Informacje:
Od dzisiaj aż do Wielkanocy druga kolekta będzie

przeznaczona na remont dachu kościoła. Prosimy, aby NIE
używać kopert z cotygodniowych pudełek do tej kolekty.
Koperty, które się ma w domu, są specjalnie przeznaczone dla
Diecezji.

Kościelne koperty już nie będą wysyłane do domu. Koperty
są w kancelarii. Prosimy o pobranie kopert.

Nadal są 127 parafian, którzy jeszcze nie odebrali koperty

kościelne. Prowadzono rozmowy telefoniczne, aby
przypomnieć parafianom o tym, ale numery telefonów są
błędne. Jeśli parafian nie odebrał jeszcze kopert, prosimy o
przybycie do kancelarii.

TODAY SUNDAY

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

2 Sunday of Lent

2 Niedziela Wielkiego Postu

Of you my heart has spoken: Seek his face. It is your
face, O Lord, that I seek; hide not your face from
me.

O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza.
Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj
przede mną swojej twarzy.

Aditional Information:

Dodatkowe Informacje:

We still remind everyone, that every parishioner should bring

Nadal

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.
Parish yearly dues are $20 per family and $10 for single.

All men of the Diocese of Paterson and beyond are encouraged

to come for this time of food, fellowship and prayer during Lent.
Monsignor Geno Sylva, a dynamic speaker and founder of St.
Paul Inside the Walls, will inspire participants to grow closer to
God and serve others. Being a Man for Others: an evening of
recollection for men with MSGR. Geno Sylva will take place on
March 22, 2019 at 7:00 pm to 9:00pm. At 7:00 pm there will be
dinner of hearty soup and fresh bread, at 7:45 talk given by
Msgr. Sylva and at 8:15 Stations of the Cross. The cost is $20
per man. Please register at Insidethewalls.org/man4others.

On Saturday, April 6 the Religious Teachers Filippini will host

their annual Oasis Day of Prayer for Women. The event will
take place at 455 Western Avenue, Morristown, NJ 07960. It
will begin at 9:30 am and will be till 3:00 pm. Spend a day of
spiritual reflection and renewal with women from all across NJ
and NY. Registration fee is $15, bring your own lunch,
refreshments will be available. For more information contact Sr.
Elaine Bebyn, MPF at srelaine@villawalsh.org or 973-538-2886
x 143.
Contemplative Prayer Retreat, April 26-28
There will be a Contemplative Prayer Retreat, on April 26-28 at
Marianist Family Retreat Center (417 Yale Ave.
Cape May Point, NJ 08212). This retreat is intended for
those interested in a contemplative prayer experience. Firsttimers as well as those who are familiar and experienced with
this type of retreat are all welcomed. Our time will be filled with
prayer experience, quiet personal time, special liturgies and daily
Eucharist. Cost: $140 per person. Sign up online at
www.capemaymarianists.org or call 609-884-3829.

First collection

$3,474.00
$2,810.00
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
przychodzą często osoby, które nie są zapisane wogóle, a
potrzebują zaświadczenie na świadka czy chrzestnych. Takie
zaświadczenie nie może być wystawione tym osobom! Koszt
$20 za rodzinę lub $10 za osobę.

Wszyscy

mężczyźni z diecezji Paterson i innych są
zachęcani, aby przybyli na czas posiłku, społeczności i
modlitwy podczas Wielkiego Postu. MSGR Geno Sylva,
dynamiczny mówca i założyciel St. Paul Inside the Walls,
zainspiruje uczestników do zbliżenia się do Boga i służenia
innym. Ten wieczór odbędzie się 22 marca 2019 r. o 19.00 do
21.00. O 19.00 odbędzie się kolacja obfitej zupy i świeżego
pieczywa, o godz. 7:45, przemówienie wygłoszone przez
Msgr. Sylva i o 8:15 Stacje Drogi Krzyżowej. Koszt to $20
za mężczyzne. Zarejestrować się można na stronie
Insidethewalls.org/man4others.

W sobotę, 6 kwietnia, Religious Teachers Filippini doroczny

Dzień Modlitwy Oazowej dla Kobiet. Dzień Modlitwy
Oazowej dla Kobiet odbędzie się pod adresem 455 Western
Avenue, Morristown, NJ 07960. Rozpocznie się o godzinie
9:30 i potrwa do 15:00. Opłata rejestracyjna $15, proszę
przynieść własny lunch. Więcej informacji, Sr. Elaine Bebyn,
MPF pod e-mail adresem srelaine@villawalsh.org lub 973538-2886 x 143.

W dniach 26-28 kwietnia w Marianist Family Retreat Center

(417 Yale Ave. Cape May Point, NJ 08212) odbędzie się
Kontemplacyjne Spotkanie Modlitewne. To odosobnienie jest
przeznaczone dla osoby zainteresowane doświadczeniem
modlitwy kontemplacyjnej. Czas będzie wypełniony
doświadczeniem modlitewnym, spokojnym czasem
osobistym, specjalnymi liturgiami i codzienną Eucharystią.
Koszt: $140 za osobę. Zarejestrować się można na stronie
internetowej www.capemaymarianists.org lub pod numer
609-884-3829.

Pierwsza Taca
$3,474.00
Druga taca
$2,810.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie
i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży
Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje
dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca,
Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy.
O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź
mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie
kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym
do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć
z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości
każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory
i posłuszeństwa woli Bożej.
O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej
duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade
mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo
ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa
i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę.
Amen.

Oh, St. Joseph, whose protection is so great, so
strong, so prompt before the throne of God. I place in
you all my interests and desires. Oh, St. Joseph, do
assist me by your powerful intercession, and obtain
for me from your divine Son all spiritual blessings,
through Jesus Christ, our Lord. So that, having engaged here below your heavenly power, I may offer my
thanksgiving and homage to the most loving of Fathers.
Oh, St. Joseph, I never weary of contemplating you,
and Jesus asleep in your arms; I dare not approach
while He reposes near your heart. Press Him in my
name and kiss His fine head for me and ask him to
return the Kiss when I draw my dying breath. St. Joseph, Patron of departing souls - Pray for me.
This prayer was found in the fifteenth year of Our
Lord and Savior Jesus Christ. In 1505 it was sent
from the Pope to Emperor Charles when he was going into battle. Whoever shall read this prayer or hear
it or keep it about themselves, shall never die a sudden death, or be drowned, not shall poison take effect
of them; neither shall they fall into the hands of the
enemy; or shall be burned in any fire, or shall be
overpowered in battle.
Say for nine mornings for anything you may desire.
It has never been known to fail, so be sure you really
want what you ask.
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