St. Joseph Church
7 Parker Avenue
Passaic, New Jersey 07055
Date: October 04, 2020

27 Sunday in Ordinary Time //27 Niedziela Zwykła
First Sunday of the Month//Pierwsza Niedziela Miesiąca

Phone: (973) 473-2822
Fax: (973) 473-2855
E-mail: st.josephchurch@mail.com
Website: www.StJosephRCPassaic.org
Rev. Dariusz Kaminski email: pastorstjosephpassaic@gmail.com

REV. Dariusz kaminski, pastor
Rev. Hubert Jurjewicz, ph.D.,Psy.D priest in residence
Deacon Brian Janusz Gusciora, Ph.D
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, 6:00 PM (Polish)

Sunday:

CONFESSIONS:
Saturday: 4:00 PM - 5:00 PM
Daily: 15 minutes before every 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.

Mass and The Chaplet of the Divine Mercy
every Friday of the month at 6:00 pm

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

Msza Św. i Koronka Do Miłosierdzia Bożego

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

Devotion to St. John Paul II every second Wednesday

FUNERALS/POGRZEBY: The family of the deceased is asked

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II

to come to the Rectory to make arrangements

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

w każdy Piątek miesiąca o godz. 6:00 wieczorem

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

GODZINA ŚWIĘTA (Adoracja Najśw. Sakramentu)
ST. JOSEPH CHURCH E-MAIL:
St.JosephChurch@mail.com
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 Czwartek miesiąca od godz. 6:00 wieczorem

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

PIERWSZY PIĄTEK

Pierwszy Piątek miesiąca od godz. 6:00 wieczorem
Msza Św. oraz Wystawienie Najświetszego Sakramentu

NIEDZIELA
SUNDAY
OCTOBER 04
27 Sunday in Ordinary Time //27 Niedziela Zwykła
First Sunday of the Month //Pierwsza Niedziela Miesiąca
7:30 am 1. Dziękczynna za dar posługi Ks. Huberta w naszej
parafii i potrzebne łaski na kolejne lata
- parafianie
† Waleria Wiercioch
- od Elizabeth Milik
† Dominik Pisarczyk
- od Weroniki Kutarnia
9:00 am 1.Thanking for the gift of ministry of Fr. Hubert in our
parish and for further care in the next years - parishioners
† Władysław Dziubek
- from family
† Zofia & Józef Chryc
- from sister
11:00 am

Rosary / Różaniec
1. Za parafian
2. Dziękczynna za dar posługi Ks. Huberta w naszej
parafii i potrzebne łaski na kolejne lata
- parafianie
3. Podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszę w 35tą rocznicę ślubu dla Bożeny i Grzegorza Krajewskich
† Jan Galik
- od Marii Bocian
† Józefa Dwornicka
- od Józefa i Heleny Tomaszkowicz
† Jakub Pluta
- od Heleny i Bolesława
† Jan Pruś
† Franciszek Prelich
- od Zofii Brynczka z całą rodziną
† Ryszard Kwasnik

6:00 pm 1. Dziękczynna za dar posługi Ks. Huberta w naszej
parafii i potrzebne łaski na kolejne lata
- parafianie
† Elżbieta, Stefan i syn Stefan Kałafut
MONDAY

PONIEDZIAŁEK

6:30 am † Dominik Pisarczyk
6:00 pm

OCTOBER 05
- od rodziny

WTOREK

9:00 am 1. For the health and blessing of God and the
protection of the Mother of God for mom,
Małgorzata on the occasion of her birthday
- from daughters and family
† Maria Trojaniak
- from family
† Teresa Walczak & Krystyna Jaskiewicz
- from family
† Aniela Wojdag
- from son and family
11:00 am

Rosary / Różaniec
1. Za parafian
† Jan Galik
- od Wioli i Piotra Serwata
† Małgorzata Blachut
- od córki
† Józefa Dwornicka
- od Weroniki Kutarnia
† Franciszek Prelich
- od Zofii Brynczka z całą rodziną
† Emil Kutarnia
- od żony i dzieci

6:00 pm 1. O zdrowie i Błogosławieństwo Boże oraz opiekę
Matki Bożej dla rodziny Kosmider
† Paweł Drązek

Niedziela, 4 październik 2020, godz. 12:00pm
Sunday, October 4, 2020, 12:00 pm

Rosary / Różaniec

WEDNESDAY

ŚRODA

OCTOBER 07

6:30 am

Eli Andrew Mscisz
God bless this child! Boże błogosław to dziecko!

Rosary / Różaniec
† Stanisława Piędel (10 RŚ)

THURSDAY

CZWARTEK

BAPTISM - CHRZEST:
OCTOBER 08

6:30 am

Niedziela, 11 październik 2020, godz. 12:30pm
Sunday, October 11, 2020, 13:00 pm
Kevin Patrick Mazurczyk

Rosary / Różaniec
† Ewa Mrodrzynska
† Jan Dąbal i Genowefa Opala
PIĄTEK

- od rodziny
- od siostry z rodziną
OCTOBER 09

6:30 am
6:00 pm

7:30 am 1. O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Juli z
okazji 7 urodzin i Błogosławieństwo Boże dla jej
rodziców
- od Babci i Dziadka
† Emil Ciok
- od syna z żoną
† Waleria Wiercioch
- od W.M. Wurch
† Kazimiera Krasinska
- od Anny i Grzegorza Rupinski

BAPTISM - CHRZEST:

6:00 pm

FRIDAY

NIEDZIELA
SUNDAY
OCTOBER 11
28 Sunday in Ordinary Time // 28 Niedziela Zwykła

OCTOBER 06

6:30 am

6:00 pm

5:00 pm

Rosary / Różaniec

TUESDAY

6:00 pm

SATURDAY
SOBOTA
OCTOBER 10
7:00 am Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

Rosary / Różaniec
† Jozefa Dwornicka
- od Józefa i Heleny Tomaszkowicz
† Kazimierz Kowal
- od Agnieszki Koziok
† Jan Galik
- od rodziny Dewera

God bless this child! Boże błogosław to dziecko!
WEDDING - ŚLUB
Kevin Jeremy Swieca & Agnieszka Bak
sobota, 17 październik 2020r godz. 1:00
pm
Nowożeńcom życzymy szczęścia i opieki Bożej oraz
błogosławieństwa na nowej drodze życia.

TODAY SUNDAY

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
27 Niedziela Zwykła

27 Sunday in Ordinary Time
Within your will, O Lord, all things are established , and there
is none that can resist your will. For you have made all things,
the heaven and the earth, and all that is held within the circle
of heaven; you are the Lord of all.

Attention:
We are still in the time of coronavirus epidemic. For the sake of

our own and of other’s health and safety, we must wear masks,
use hand sanitizer and keep a safe distance between people.
Thank you!

This Week - Announcements:
Friday, Mass and The Chaplet of the Divine Mercy at 6:00 pm.
On Friday, October 09, 2020 we invite you to join us in praying

the rosary through the streets of Passaic along with the Parishes
in the city. We will begin at 6:30 pm at St. Anthony Church and
will end at Holy Rosary Church. All are welcome.

Saturday,

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

October is dedicated to Mary, therefore beginning October we

will begin praying the Rosary every Monday through Friday at
6:00 pm. Sunday at 12:00 pm.

We still remind everyone, that every parishioner 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 and weddings could be taken care of. There are
individuals, who come to the Rectory for various certificates, but
are not signed up as parishioners. Certificate cannot be issued to
these people!

Diocesan Ministries Appeal 2020:
For your convenience, you can support the Annual

Appeal by
making an on-line gift. Simply go to www. 2020appeal.org and
follow the instructions. You can either make a one-time gift or a
pledge with five monthly payments made automatically for your
convenience, or a continuous monthly gift that repeats each
month from year to year. Please participate in the 2020 Appeeal
today!

First collection
$3,312.00
Second collection
$1,393.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

Panie, wszystko podlega Twej władzy i nikt nie może
sprzeciwić się Twej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko:
niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios.
Ty jesteś Panem wszechświata

Uwaga:
Jesteśmy wciąż w czasie epidemii korona wirusa. W trosce o

zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, musimy nosić
maski, stosować płyn do dezynfekcji rąk i zachowywać
bezpieczną odległość między osobami. Dziękujemy!

W Tym Tygodniu - Ogłoszenia:
Piątek, Msza Św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego o
godzinie 18:00.

W

piątek, 9 października Parafie w mieście Passaic
serdecznie zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w
procesji różańcowej ulicami miasta. Procesja rozpocznie się o
godzinie 18:30 w Parafii św. Antoniego a zakończy się w
Parafii Matki Bożej Różańcowej. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do wspólnej modlitwy.

Sobota, Msza Święta o 7:00 rano z Nowenną do Matki Bożej
Częstochowskiej.

Październik jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Od
października rozpoczniemy modlitwę różańcową od
poniedziałku do piątku o godzinie 6:00 wieczorem. W
niedziele o 12 po południu.

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 lub ślubem.

Diocesan Ministries Appeal 2020:
Dla własnej wygody można wesprzeć

Apel roczny,
dokonując on-line. Zapraszamy do udziału w Appeeal 2020
już dziś. Wystarczy wejść na stronę www. 2020appeal.i
postępować zgodnie z instrukcjami. Mozna dokonać
jednorazowej
wplaty
lub
comiesięcznej
płatności
dokonanymej automatycznie. Niezależnie od tego, czy jest to
wplata, jednorazowa, czy darowizna on-line, wasze wsparcie
jest bardzo potrzebne. Każdy pojedynczy datek się liczy!
Proszę, dolaczcie sie do 2020 Appeeal dzisiaj!

Pierwsza Taca
$3,312.00
Druga Taca
$1,393.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!

Thank You from Fr. Hubert:

For a 1.5 year I have been a “priest in residence”, but I fell that
we became bonded as a family. I want to express my deepest
gratitude for the way you have warmed me with your friendship
and love; for your support and your prayers; and for your open
arms. Now my journey has to continue away from St. Joseph.
Bishop Sweeney wants me to help in St. Luke Parish, Long
Valley, effective October 7, 2020. I thank God for allowing me
to have spent the last 1.5 year with you, together journeying on
our mutual pilgrim’s way towards getting closer to God. Our
Blessed Mother gave us the ultimate example of saying Yes to
God’s call, the perplexity that Mary felt at that moment did not
last long, because of her enormous faith and her lack of fear
about the future was because of her complete trust in God.
Please be assured of my prayers for you as I would kindly ask
you that you keep me in your prayers. May God bless you!
- Fr. Hubert

Thanks to Fr Hubert:

"Man is great not by what he has, but by what he is and what he
shares with others." Thank you for your dedicated service in our
Parish during this difficult period, for your support in prayer, for
the example of love for your neighbor, for listening to
confessions patiently. May the Merciful God give you strength,
in pastoral ministry in the new parish, and let Christ's Peace be
in your heart. We provide you with our prayer
- grateful parishioners and Fr. Kaminski

Podziękowanie od Ks. Huberta:

Od około 1,5 roku przebywałem i zamieszkiwałem na parafii
jako tzw. „ksiądz rezydent (tzn. posiadający tez inne
zadania)”, ale czułem, że szybko połączyła nas szczególna
wieź jak rodzina. Chcę wyrazić moją wdzięczność za sposób,
w jaki otoczyliście mnie swoją przyjaźnią i miłością; za wasze
wsparcie i wasze modlitwy; i za wasze otwarte serca i
ramiona. Teraz moja wędrówka musi być dalej
kontynuowana. Biskup Sweeney, podjął decyzje od 7
października 2020 roku będę pomagał w parafii sw. Lukasz w
Long Valley . Dziękuję Bogu, że pozwolił mi spędzić z wami
ostatnie 1,5 roku, razem podróżując w naszej wspólnej
pielgrzymkowej drodze, w zbliżeniu się do Boga. Nasza
Błogosławiona Matka dała nam ostateczny przykład
mówienia „Tak” na Boże wezwanie, zakłopotanie, które
Maryja odczuwała w tamtej chwili, nie trwało długo, z
powodu jej ogromnej wiary i jej braku lęku o przyszłość z
powodu całkowitego zaufania Bogu. Zapewniam Cię o mojej
modlitwie za Ciebie, i uprzejmie proszę Cię, abyś zachował
mnie w swoich modlitwach. Niech Bóg Cię błogosławi!
- Fr. Hubert

Podziękowanie dla Ks. Huberta:

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to
kim jest i czym dzieli się innymi.” Dziękujemy za oddaną
posługę w naszej Parafii w trudnym okresie, za wsparcie
modlitewne, za przykład miłości bliźniego za cierpliwe
słuchanie spowiedzi. Niech Bóg Miłosierny daje siłę na
przykładne duszpasterstwo w nowej parafii, a w sercu Twoim
niech będzie Chrystusowy Pokój. Zapewniamy Ci naszą
modlitwę
- wdzięczni parafianie i Ks. Proboszcz Kaminski
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