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

Phone: (973) 473-2822
Fax: (973) 473-2855
E-mail: st.josephchurch@mail.com
Website: www.ParishesOnline.com

Date: JULY 5, 2015

REV. MSGR. STANLEY LEŚNIOWSKI, PASTOR
MASSES:
Saturday: 7:00 AM, (Polish)
5:00 PM (for Sunday obligation - English)
7:30 AM, 11:00 AM, 5:30 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, 7:00 PM (Polish)
Sunday:

CONFESSIONS:
Saturday: 4:00 PM - 5:00 PM
Daily:
15 minutes before every Mass
Eve of Holy Day: 5:30 PM
Eve of First Friday: 5:30 to 6:30 PM
First Friday: 5:30 to 6:30 PM
BAPTISMS: Every Sunday at 12:00 Noon by prior
arrangements at the Rectory
W każdą niedzielę 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

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

Nowenna do Matki Boskiej Częstochowskiej

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

Mass and prayer to the Divine Mercy

FUNERALS/POGRZEBY: The family of the deceased is asked

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego

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 - 12:00 Noon 1:00 pm. - 4:00 pm
Friday
12:00 - 6:00 pm
Saturday, Sunday, Holy Days, Holidays: Closed

Kancelaria parafialna czynna:
Poniedziałek do Czwartku
9:00am - 12:00 oraz 1:00 - 4:00 po południu
Piątek
12 :00 - 6:00 po południu
Soboty, Niedziele i święta : nieczynna

w każdą sobotę po Mszy Świętej o godz. 7:00 rano.
every Third Friday of the month at 6:30 pm
w każdy Trzeci Piątek miesiąca o godz.6:30 wieczorem

Devotion to St. John Paul II every fourth Wednesday
of the month at 6:30 PM followed by the Mass.
Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II w każdą
czwartą środę miesiąca o godz. 6:30 wieczorem,
po czym odprawiona będzie Msza św.
GODZINA ŚWIĘTA (Adoracja Najśw. Sakramentu)
Pierwszy Czwartek miesiąca od godz. 7:00 - 8:00 wiecz.
HOLY HOUR (Adoration of the Blessed Sacrament)
Every First Thursday of the month from 7:00-8:00 pm

NIEDZIELA

SUNDAY

JULY 5

14-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

BAPTISM - CHRZEST:

7:30 am † Wiktor Dowbysz
od Ireny i Stanley Adamczyk
† Katarzyna Łojek (1 rocz śmierci)
od Wioletty Kuruc z rodziną

Sobota, 11 lipca 2015, godz. 14:00
MAXIMILIAN LEJA
JOHN PAUL KOS

9:00 am † Delfina Potencion
from Margarita Libre
† Karol Jurkowski † Julia Wojtała (RŚ)
od rodziny
11:00 am ZA PARAFIAN
† Mieczysław Szyszko(1RŚ)
† Jan Kuruc † Jan Majerczak
5:30 pm † Helen Hałupka

God bless thise children!
Boże błogosław tym dzieciom i miej je w opiece!
***********************************************

od rodziny
od rodziny

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:

od rodziny Jaworskich

SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN

***********************************************

MONDAY

PONIEDZIAŁEK

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj IM świeci!

JULY 6

6:30 am O Boże błogosławieństwo i łaskę nawrócenia dla
Teresy
od brata z rodziną

NIEDZIELA
7:30 am

TUESDAY

WTOREK

JULY 7

6:30 am † Ks. Stanisław Duda

WEDNESDAY

JULY 8

6:30 am † Ks. Władysław Oleksiak
THURSDAY

CZWARTEK

PIĄTEK

JULY 9

JULY 10

6:30 am † Józef Dereń
Siostra † Feliksa Dereń
SATURDAY

SOBOTA

from family
from sister

11:00 am ZA PARAFIAN
Dziękczynna za odebrane łaski i prośba o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Emilii i Sławomira w 10-tą rocznicę ślubu

Z podziękowaniem za otrzymane łąski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Józefa i Stanisławy w 40-tą rocznicę ślubu.
† Władysław Zakrzewski

od żony i dzieci

5:30 pm † Karolina Wyka
od dzieci
† Ryszard Stróż (2-ga rocz. Śmierci) od żony i dzieci

PROŚBA - UWAGA:
JULY 11

7:00 am † Władysław Banaś
od Aniela i Józef Bieniek
† Emil Kutarnia
od córki z rodziną
5:00 pm † Anthony Hurey

od Ireny i Mariana Puzio

od dzieci
od córki z rodziną

Dziękczynna za odebrane łaski z okazji 30-tej rocznicy ślubu
Józefa i Danuty

6:30 am O zdrowie po operacji dla Andrzeja Grucela
od rodziny
FRIDAY

† Wiktor Dowbysz
† Józefa Sarzyńska
† Emil Kutarnia

9:00 am † Tadeusz Kordys
† Maria † Zofia Jurkowski

ŚRODA

JULY 12

SUNDAY

15-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

from wife and children

Zwracamy się z prośbą do Parafian aby czytać prasę katolicką,
która dostępna jest w Kruchcie Kościoła, tak jak Niedziela czy
Róże Maryji po polsku oraz Beacon po angielsku. Wydaje się, że
dobrze jest zapoznać się z poglądami, które wyrażają poglądy
Kościoła katolickiego w tym zlaicyzowanym świecie, często wręcz
wrogo nastawionym tak do Kościoła, kleru, czy nawet katolików.
Zatem gorąco polecamy czytanie tej prasy aby każdy mógł
wyciągnąć własny pogląd na to co naprawdę dzieje się tak w
Polsce, w Stanach czy w świecie.

TODAY SUNDAY
FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Your merciful love, O God, we have received in the midst of
your temple. Your praise, O God, like your name, reaches the
ends of the earth; your right hand is filled with saving justice.
THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS
AS CATHOLICS, we fully participate in the celebration of the
Eucharist when we receive Holy Communion. We are encouraged to
receive Communion devoutly and frequently. In order to be properly
disposed to receive communion, participants should not be conscious
of grave sin and normally should have fasted for one hour. A person
who is conscious of grave sin is not to receive the Body and Blood of
the Lord without prior sacramental confession, except for a grave
reason where there is no opportunity for confession. I this case, the
person is to be mindful of the obligation to make an act of perfet
contrition, including the intention of confession as soon as possible.
(Code of Canon Law, canon 916). A frequent reception of the
Sacrament of Penance is encouraged by all.

The Summer has started, for children it means vacation, for
some adults short break from work. However, we remind you
that vacation does not absolve us from participation in the
Sunday Mass. It is important that children know that and we
ask parents to bring their children for the Mass and not neglect
the Sunday obligation. It looks like since there is no CCD, the
church is almost empty during the children’s Mass.

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

We

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej
świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po
krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
JAKO KATOLICY, bierzemy pełny udział w Eucharystii, gdy
przyjmujemy Komunię Świętą. Zachęca się abyśmy przyjmowali
Komunię często i z nabożeństwem. Aby godnie przyjąć Komunię św.,
należy być wolnym od grzechu śmiertelnego oraz należy wstrzymać
się od posiłku na godzinę przed przyjęciem. Osoba, która jest
świadoma, że popełniła grzech śmiertelny, nie powinna przyjmować
Ciała i Krwi Chrystusa bez uprzedniego przystąpienia do spowiedzi, z
wyjątkiem sytuacji gdzie nie ma możliwości spowiedzi. W takim
przypadku, osoba ta zobowiązana jest do szczerego żalu za grzechy,
łącznie z zobowiązaniem przystąpienia do spowiedzi jak tylko to
będzie możliwe. (Prawo Kanoniczne, kanon 916). Częste
przystępowanie do Spowiedzi Świętej jest wszystkim zalecane .

Zaczęło się lato, dla dzieci wakacje a dla niektórych urlopy.
Przypomiamy, że wakacje nie zwalniają nas od niedzielnej
Mszy św., a szczególnie dzieci, którym należy wpajać
obowiązek uczęszczania na Mszę św. Uprasza się rodziców
aby nie zaniedbywać tego obowiązku i przywozić dzieci do
kościoła, gdyż wydaje się, że skoro nie ma CCD to dzieci nie
przychodzą do kościoła, który jest prawie pusty w czasie Mszy
św. o godz. 9:00 rano.

Nauki przedmałżeńskie, (PRE-KANA), odbywają się w
sąsiednich parafiach. Są one konieczne na ROK PRZED
ślubem w celu uzyskania Sakramentu Małżeństwa. Prosimy o
skontaktowanie się bezpośrednio z Centrum Diecezjalnym w
celu uzyskania miejsca nauk: tel. 973-437-9741.

Nadal

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, 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. Certificate cannot be issued to these people!

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, ślubem czy pogrzebem. Do Kancelarii przychodzą
często osoby, które nie są zapisane wogóle, a potrzebują
zaświadczenie na świadka czy chrzestnych.
Takie
zaświadczenie nie może być wystawione tym osobom!

Please remember that the “Partners in Faith Campaign” is

Oczywiście kampania „Partnerzy w Wierze” trwa nadal,

still ongoing and your declaration of donation should be
fulfilled according to your possibilities. May God bless you for
your generosity.

więc przypominamy, aby w ramach możliwości dopełniać
złożone zobowiązania na ten cel. Niech Bóg Wam wynagrodzi
za Waszą hojność.

We are in need of ALTAR SERVERS. The service at the
Altar is a privilege and should be treated as such. We appeal to
parents to instill in their children the need for such a service and
bring their children or organize transport for appointed times,
so that there will not be a shortage of Altar Servers at the
Masses on Sunday.

Potrzebni są MINISTRANCI. Posługa przy ołtarzu jest
przywilejem i powinna być tak traktowana. Zwracamy się ze
szczególną prośbą do rodziców aby wszczepiali swoim
dzieciom potrzebę posługi oraz dowieźli lub zorganizowali
dowiezienie swoich dzieci w godzinach ustalonych, aby nie
brakło ministrantów na Mszach świętych.

Last Sunday collection -

$1,895.00
Second collection
$ 712.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

Taca z ostatniej niedzieli

$1,895.00

Druga taca :

$

712. 00

Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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