St. Joseph Church
7 Parker Avenue
Passaic, New Jersey 07055
Date: November 08, 2020
32 Sunday in Ordinary Time
32 Niedziela Zwykła

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
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.

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.

w każdy Piątek miesiąca o godz. 6:00 wieczorem

every Friday of the month at 6:00 pm

Msza Św. i Koronka Do Miłosierdzia Bożego

FUNERALS/POGRZEBY: The family of the deceased is asked

Devotion to St. John Paul II every second Wednesday

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

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II

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

GODZINA ŚWIĘTA (Adoracja Najśw. Sakramentu)

to come to the Rectory to make arrangements

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.

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

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 wieczorem
Msza Św. oraz Wystawienie Najświetszego Sakramentu

NIEDZIELA

SUNDAY
32 Sunday in Ordinary Time
32 Niedziela Zwykła

NOVEMBER 08

7:30 am O zdrowie i Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
dla Marka w dniu urodzin
† Franciszek Szczurek
- od córki
† Cecylia Banasik
- od syna z rodzina
9:00 am 1. For the Health and Blessing of the Mother of God for
Izabela on her 5th birthday and for her parents
2. For God’s Blessing, protection of the Blessed Mother of
God and Merciful Jesus for Sylvia on her name day and
birthday
- from parents
† Leokadia Koć (1RŚ)
- from brothers & sisters
11:00 am

Installation Mass - Msza Instalacji

6:00 pm O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Olivii Drązek z okazji 17-tych urodzin
- od rodziców
† Franciszek Żoładek
- od Pawła i Renaty Prelich
MONDAY

PONIEDZIAEK

6:30 am † Cecylia Banasik
TUESDAY

NOVEMBER 09
- od syna z rodziną

WTOREK

6:30 am † Cecylia Banasik
WEDNESDAY

NOVEMBER 10
- od syna z rodziną

ŚRODA

NOVEMBER 11

Second Wednesday of the Month
Druga Środa Miesiąca
6:30 am † Catherine Ballo
6:00 pm

- od Mary i Bogdana Modrzynski

Nabożeństwo do św. Jana Pawła II
† Władysław Banaś i Józef Maczka
- od rodziny
† Cecylia Banasik
- od syna z rodziną
† Maria Brońska
- od Józefa i Heleny Markowicz

THURSDAY

CZWARTEK

6:30 am † Cecylia Banasik
FRIDAY

NOVEMBER 12
- od syna z rodziną

PIĄTEK

NOVEMBER 13

6:30 am
6:00 pm

Koronka do Miłosierdzia Bożego
1. Dziękujemy Matce Boskiej Fatimskiej za opiekę and
rodziną Chmielowskich oraz prosimy o dalszą opiekę
† Cecylia Banasik
- od syna z rodziną
† Za rodziny Augustyn
- od rodziny
† Jadwiga Dobosz
- od rodziny Szybowski
† Franciszek Żoładek
- od Małgorzaty i Andrzeja Subiszak

SATURDAY
SOBOTA
NOVEMBER 14
7:00 am
Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej
† Cecylia Banasik
- od syna z rodziną
5:00 pm † Zofia Lukaszczyk (32 Anniv)
† Steven Sudol

- from family

NIEDZIELA

SUNDAY
NOVEMBER 15
33 Sunday in Ordinary Time
33 Niedziela Zwykła

7:30 am † Jan, Katarzyna, Genowefa, Stanisław Jaskot
- od Marii z rodziną
9:00 am † Nancy Hurey
† Genowef & Marian Barabasz
† Helena Ziołkowski
† Marian Baran

- from Kisala Family
- from son
- from son and family

11:00 am 1. Za Parafian
† Kazimierz Kowal
- od rodziny Gusciora
† Franciszek Prelich
- od Weroniki Kutarnia
† Pastor Laudislaus Flek, Zygmunt Klimowicz
- od George Sikora
† Jan Galik
- od rodziny Pacyga
† Jakub Kurzyna
- od żony i dzieci
† Jadwiga Dobosz
- od Romana Herman
† Franciszek Żoładek - od Józefy i Antoniego Myśliwiec
† Cecylia Banasik
- od syna z rodziną
6:00 pm

TODAY SUNDAY
32 Sunday in Ordinary Time
Let my prayer come into your presence. Incline your ear to my
cry for help, O Lord.

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:

Sunday, November 8, 2020. there

will be Mass in both Polish
and English at11.00 am His Excellency Bishop Kevin J.
Sweeney, will perform the liturgical installation of our Fr.
Dariusz Kaminski.

Wednesday (Second Wednesday of the Month) Devotion to St.
John Paul II followed by the Mass at 6:00 pm.

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
32 Niedziela Zwykła
Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho
na moje wołanie

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:

W niedzielę, 8 listopada 2020 r. Msze św. w dwóch językach

o godz. 11.00 będzie celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup
Kevin J. Sweeney, który dokona liturgicznej instalacji
naszego Ks. Proboszcza. Naszego Ks. Biskupa i Ks.
Proboszcza polecamy modlitwom naszych drogich Parafian.

Środa

(druga środa miesiąca) Nabożeństwo do Św. Jana
Pawła II i Msza Św. o godzinie 18:00.

Piątek, Msza Święta z Koronką do Miłosierdzia Bożego o

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

godzinie 18:00.

Saturday,

Częstochowskiej.

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

This

year, due to the restrictions caused by the COVID-19
pandemic, indulgences for the deceased can be obtained
throughout November. Indulgence for people visiting the
cemetery and praying for the dead on the days between
November 1 and 8, is extended until the end of November.

We

want to warn our parishioners about the alleged e-mails
from the false email address of our Pastor. Our Pastor sends
e-mails only from the address given in our bulletin
pastorstjosephpassaic@gmail.com. Please report such cases to
the parish office. We would also like to remind you that such
fraud is punishable by law.

In the month of November, we will pray for our beloved who
passed away. Saint John Paul II taught that 'Prayer for the dead
is an important duty, because even if they have passed away in
grace and friendship with God, perhaps they still need the last
cleansing to get the joy of heaven'. Please put the envelopes with
the names of the deceased as well as the donation in to the
designated boxes in the church. Please write clearly and legibly
the names and last names of the deceased. God bless you!
Diocesan Ministries Appeal 2020:
With the help of funding from the Diocesan Ministries Appeal,
Nazareth Village, our diocesan priests’ retirement residence, has been a
home over the years for a number of our priests. Perhaps a beloved
priest who lovingly served your own parish now calls Nazareth Village
home. The Appeal also helps in providing financial support for the
extraordinary healthcare needs of our priests. Your gift to the Diocesan
Ministries Appeal is a concrete way to recognize the wonderful pastoral
work of those priests who have dedicated many years of faithful
service to our Church. Please make a gift to the Appeal today as a way
of showing thanks. For your convenience, you can make an online gift
or pledge at www.2020appeal.org

First collection
$3,562.00
Second collection
$1,473.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

Sobota, Msza Święta o 7:00 rano z Nowenną do Matki Bożej
W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane

pandemią COVID-19 odpusty zupełne za zmarłych można
uzyskiwać przez cały listopad, dostosowując warunki do
sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym” –
to zdanie znajduje się w wydanym z okazji listopadowych
świąt dekrecie Penitencjarii Apostolskiej. Odpust zupełny dla
osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za
zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1
a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada.

Chcemy ostrzec naszych Parafian o rzekomych e-mailach z

fałszywego adresu naszego Księdza Proboszcza. Ks. Proboszcz
wysyła e-maile tylko z adresu podanego w naszym biuletynie,
czyli: pastorstjosephpassaic@gmail.com. Prosimy o
zgłaszanie takich przypadków do kancelarii parafialnej. Pragniemy
też przypomnieć, że takie oszustwo jest karalne.
W miesiącu listopadzie będziemy się modlić za naszych drogich
zmarłych. Święty Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za zmarłych
jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i
przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego
oczyszczenia by dostąpić radości nieba”. Koperty z imionami
zmarłych wraz z ofiarą prosimy wrzucać do wyznaczonych skrzynek
w kościele. Prosimy o wyraźne i czytelne wypisywanie imion i
nazwisk zmarłych. Bóg zapłać!

Diocesan Ministries Appeal 2020:

Dzięki funduszom pochodzącym z Diocesan Ministries Appeal,

Nazareth Village, emerytalna rezydencja naszych księży
diecezjalnych, przez lata była domem dla wielu naszych księży. Być
może ukochany ksiądz, który z miłością służył twojej własnej
parafii, nazywa teraz Nazareth Village domem. Apel pomaga
również w zapewnieniu wsparcia finansowego na nadzwyczajne
potrzeby zdrowotne naszych księży. Wasza donacja na Diocesan
Ministries Appeal jest konkretnym sposobem uznania wspaniałej
pracy duszpasterskiej tych księży, którzy poświęcili wiele lat wiernej
Można dołączyć i wysłać donacje online na stronie
www.2020appeal.org
Pierwsza Taca
$3,562.00
Druga Taca
$1,473.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!

INFORMATION SHEET

St. Joseph R.C. Church

CHURCH NAME:

7 Parker Avenue
Passaic, New Jersey 07055

BULLETIN NUMBER:

511497. 110611

DATE OF PUBLICATION: NOVEMBER 08, 2020
REMEMBER TO ADD THE DATE TO THE COVER!
Number of pages transmitted:

Special instructions:

Cover + 2 text pages + this page = 4

Please print and send 450 Bulletins.

Thank you.

If you have a question, please call Wiktoria @ 973-473-2822
Or cell 551-795-3429
E-mail: St.JosephChurch@mail.com
www.StJosephRCPassaic.org

