St. Joseph Church
7 Parker Avenue
Passaic, New Jersey 07055
Date: February 28, 2021
2 Sunday of Lent
2 Niedziela Postu

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

MARRIAGES: Contact the priest one year in advance.
Należy ustalić z księdzem na rok przed ślubem
SICK CALLS: At any time; day or night, call
or pick up the priest at the Rectory.
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

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

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

Msza Św. i Koronka Do Miłosierdzia Bożego: w

każdy Piątek miesiąca o godz. 6:00 wieczorem
PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA: Nabożeństwo i Msza
św. do św. Józefa o godz. 6 wieczorem.

FIRST WEDNESAY OF THE MONTH: Devotion to St.
Joseph at 6:00pm followed by the Mass

Devotion to St. John Paul II: every second Wednesday

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

GODZINA ŚWIĘTA (Adoracja Najśw. Sakramentu:
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
FIRST FRIDAY OF THE MONTH: First Friday of the
Month from 6:00 pm Mass and Exposition of the Blessed
Sacrament
DRUGI PIĄTEK MIESIĄCA: Drugi Piątek miesiąca od
godz. 6:00 - 9:00 wieczorem Czuwanie Modlitewne
SECOND FRIDAY OF THE MONTH: Second Friday of
the Month from 6:00 pm - 9:00 pm Adoration of the Blessed
Sacrament with prayers

NIEDZIELA

SUNDAY
2 Sunday of Lent
2 Niedziela Postu

7:30 am † Andrzej i Stefania Zapotoczny

FEBRUARY 28

- od syna z rodziną

9:00 am For God’s Health and Blessing for Alina and
Marcin Mysliwiec on their 18th wedding
anniversary and their children
† Janina Dec, Bernadetta Michalak and Janina Dec
- from Mysliwiec family
11:00 am

Gorzkie Żale
1. Za Parafian
† Robert Hirkala
- od T. Ladzinski rodziny
† Franciszek Prelich - od Marii i Dariusza Kobylarz

6:00 pm † Irena Kamińska
MONDAY

PONIEDZIAEK

6:30 am † Irena Kamińska
7:00 pm - 8:30 pm
TUESDAY

- od Grupy Różańcowej

WTOREK

WEDNESDAY

MARCH 01

Confession

6:30 am † Irena Kamińska

MARCH 02

MARCH 03

- od Grupy Różańcowej

Nabożeństwo i Msza św. do św. Józefa

THURSDAY

CZWARTEK
First Thursday of the Month
Pierwszy Czwartek Miesiąca

6:30 am † Kazimierz i Władysław Zysk
6:00 pm

Godzina Święta
† Za rodziną Brynczka i Krempaski

FRIDAY

PIĄTEK
First Friday of the Month
Pierwszy Piątek Miesiąca

MARCH 04

- od córki
- od rodziny
MARCH 05

6:30 am
6:00 pm

SOBOTA
First Saturday of the Month
Pierwsza Sobota Miesiąca

MARCH 06

7:00 am Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej
5:00 pm † Zbigniew Surowiec

- from Bednarz family

NIEDZIELA
SUNDAY
MARCH 07
3 Sunday of Lent // 3 Niedziela Postu
First Sunday of the Month // Pierwsza Niedziela Miesiąca
7:30 am † Wiktoria i Jerzy Czaplarski
† Krystyna Maoleja

- od syna z rodziną
- od rodziny

9:00 am
11:00 am

Gorzkie Żale
1. Za Parafian
2. O zdrowia i Błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej dla Sylwii i Bartka i ich dzieci w
dniu rocznicy ślubu
- od rodziców
† Jan i Marian Brynczak oraz Andrzej i Agnieszka
Pacyga
- od rodziny
† Waldemar Puzio
- żony i dzieci
† Paulina Swiecicka
- od rodziny
† Anna Kosierb
- od córki z mężem

- od Grupy Różańcowej

ŚRODA
First Wednesday of the Month
Pierwsza Środa Miesiąca

6:30 am † Irena Kamińska
6:00 pm

- od Grupy Różańcowej

SATURDAY

Msza Św. i Droga Krzyżowa
† Katarzyna Rusnaczyk
- od Marii i Władysława Myśliwiec

6:00 pm † Stanisław i Aniela Sudoł (RŚ)
- od dzieci i wnuczków

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.
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!

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

This Week - Announcements:
We have begun the Lent season. It is the time during which we
are preparing ourselves for the Resurrection of our Lord. Let it
be the time full of prayer, meditation and small sacrifices and let
us offer something special of our lives to God. The Church is
encouraging all not to participate in festive events, and to stop
using alcohol, tobacco and other pleasures, instead to participate
in Gorzkie Żale (Bitter Lamentations), the Stations of the Cross
and the Retreat. Meat should not be consumed on Fridays.
During Lent, there will be no weddings nor baptisms. Baptisms
will be only in case of an emergency!
Sunday, Bitter Lamentations, with the Passion Homily
at 11:00 am.
Every Monday during Lent there will be Confession from
7:00 pm to 8:30 pm.
Wednesday, (First Wednesday of the Month) prayer to St.
Joseph, followed by the Mass at 6:00 pm.
Thursday (First Thursday of the Month), Holy Hour from 6:00
pm.
Friday, (First Friday of the Month) Mass, The Chaplet of the
Divine Mercy and Stations of the Cross at 6:00 pm.
Saturday, (First Saturday of the Month) after 7:00 am Mass will
be Novena to Our Lady of Czestochowa.
We will soon begin broadcasting the Holy Masses live on our
Parish YouTube channel. The exact name of the Channel
is: Saint Joseph RC Church Passaic NJ. You can find our
channel on YouTube under this name by entering it in the search
engine. Please subscribe to our channel which will enable us to
develop our channel and also enable you to receive notifications
about our broadcasts. More information will be available soon in
our bulletin.
Governor Murphy announced that effective immediately houses
of worship may "operate at 50% of occupancy with no cap."
Please note that this welcome news carries with it the need for
heightened vigilance in maintaining social distancing, wearing
masks, and in keeping other health and safety protocols.
CCD Announcements:
There had been a decision made to extend the DL instructions
for another 3 Sundays. Class on February 28, 2021, March 7,
2021, and March 14, 2021 will be through the Internet. Thank
you for your cooperation and dedication to the CCD program.
First collection

$4,585.00
$1,220.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

W Tym Tygodniu - Ogłoszenia:
Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Jest to okres, w którym
przygotowujemy się na Zmartwychwstanie Pana. Niech to
będzie okres poświęcony modlitwie i umartwieniu, kiedy to
staramy się poświęcić Bogu coś specjalnego w naszym życiu.
W tym okresie Kościół zaleca powstrzymanie się od zabaw
oraz innych przyjemność zachęcamy do brania udziału w
nabożeństwach Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej czy
Rekolekcjach. Należy też wstrzymać się od potraw mięsnych
w piątki. Podczas Postu nie będzie ślubów ani chrztów!
Chrzest jedynie w nagłym wypadku.
W Niedzielę, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie
11:00.
W każdy poniedziałek w okresie Wielkiego Postu od 19:00
do 20:30 będzie spowiedź.
Środa, (Pierwsza Środa Miesiąca) Msza św. z modlitwy do
św. Józefa o godzinie 18:00.
Czwartek, (Pierwszy Czwartek Miesiąca), Godzina Święta o
godzinie 18:00.
Piątek, (Pierwszy Piątek Miesiąca) Msza Święta i Droga
Krzyżowa o godzinie 18:00.
Sobota, (Pierwsza Sobota Miesiąca) Msza Święta o 7:00 rano
z Nowenną do Matki Bożej Częstochowskiej.
Wkrótce rozpoczniemy transmitowanie Mszy Świętych na
żywo, na kanale YouTube naszej Parafii. Dokładna nazwa
Kanału to: Saint Joseph RC Church Passaic NJ. Pod tą
nazwą możecie znaleźć nasz kanał na platformie YouTube,
wpisując ją w wyszukiwarce. Prosimy o subskrypcję naszego
kanału co umożliwi nam rozwijać nasz kanał, a także
umożliwi wam otrzymywanie powiadomień o naszych
transmisjach. Więcej informacji pojawi się wkrótce w
Naszym Biuletynie.
Governor Murphy ogłosił, że w kościołach mogą „działać
przy 50% obłożenia bez ograniczeń”. Należy pamiętać, o
utrzymywaniu dystansu społecznego, noszeniu masek i
przestrzeganiu innych protokołów dotyczących zdrowia i
bezpieczeństwa.
Ogłoszenia CCD:
Podjęto decyzję o przedłużeniu instrukcji DL o kolejne 3
niedziele. Zajęcia w dniach 28 lutego 2021, 7 marca 2021 i 14
marca 2021 odbywać się będą przez Internet. Dziękuję za
współpracę.
Pierwsza Taca
$4,585.00
Druga taca
$1,220.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!

REGULAMIN KONKURSU
Parafialny konkurs w Roku Świętego Józefa pt. „Obrazy z życia św. Józefa"
Św. Józefie, świeć nam przykładem, Módl sie za nami nasz święty patronie.
Konkurs z ciekawymi nagrodami!!!
8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok Świętego Józefa" z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem
Kościoła powszechnego. Zakończy się on 8 grudnia 2021 r. Nawiązując do ogłoszonego„Roku Świętego Józefa" oraz chcąc uczcić „ziemskiego
ojca Jezusa", zachęcamy uczniów z naszej parafii do uczestnictwa w konkursie. Szczególniejest nam On bardzo bliski bo jest patronem naszej
parafii.
Organizowany przez
Wydział Katechetyczny przy naszej parafii św. Jozefa
Dla kogo

Wyłącznie dla wszystkich dzieci z naszej parafii oraz wszystkich uczniów CCD przy naszej parafii

Cel konkursu
*odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela,
* poznanie roli św. Józefa w życiu Świętej Rodziny,
* kształtowanie postawy modlitwy do św. Józefa i naśladowanie jego przymiotów ( na podstawie Litanii do św. Jozefa)
* kształtowanie postawy zaufania i powierzenia się opiece św. Józefa,
* ukazanie św. Józefa, który jest patronem Kościoła powszechnego
* ukazanie go jako Świętego, który może stać się patronem współczesnych rodzin;
* pogłębienie uczuć religijnych;* inspirowanie do twórczych działań,
* rozwijanie talentów
Zasady uczestnictwa
*Koniecznie musi to być praca wykonana przez ucznia
* Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:\
- kategoria 1- Kl. 1,2,3 -"Św. Jozef oczami dziecka"
- kategoria 2- Kl. 4-5 " Przymioty św. Jozefa ,które najbardziej lubię i chciałbym /chciałabym naśladować w życiu"
-kategoria 3- Kl. 6,7,8- ' Przymioty św. Jozefa ,które najbardziej lubię i chciałbym/chciałabym naśladować w życiu"
*Uczestnicy wykonują pracę plastyczną nawiązującą do tematu swojej kategorii
*Format pracy/plakatu : A3(420mm x297mm)
*Technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka, wycinanka ,itp.) dla kategorii 1
*Technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka, wycinanka ,itp.) dla kategorii 2 oraz dodatkowo napisać esej
nawiązujący do tematu swojej kategorii ( minimum 50 slow )
*Technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka, wycinanka ,itp.) dla kategorii 3 oraz dodatkowo napisać esej
nawiązujący do tematu swojej kategorii (minimum 100 slow)
Termin przyjmowania prac
Prace należy złożyć do 10 kwietnia 2021 r.
• Prace należy dostarczyć osobiście do dyrektora CCD- p.B. Gusciora lub do p.Eugenii ( katechetka kl. 5) ,do zakrystii lub na plebanie. Prace
musza być podpisane.
Ocena prac konkursowych
1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana prze Organizatora.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r.
3. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności następujące kryteria: zgodność z tematem,poprawność językową, walory językowe,
interpretacja własna tematu.
4. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
-Kl. 1,2,3-KL 4,5-Kl. 6,7,8,9
Nagrody
1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody (Pierwsze, drugie, trzecie miejsca )
5. Dla wszystkich autorów prac przewidziane są pamiątkowe nagrody.
Informacje dodatkowe
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz ich prac (w całości lub fragmentów) w celu promocji idei
konkursu.
2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

