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.StJosephRCPassaic.org

Date: AUGUST 16, 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

AUGUST 16

20-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30 am † Feliks Kłapeć (5RŚ)

od córki Elżbiety z rodziną

9:00 am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla brata
Wiesława
od siostry z rodziną
† Jeanne T. Fila
rq. Mr. & Mrs. Edwin Skawiński
11:00 am ZA PARAFIAN

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Celiny i
Zdzisława Niemyjskich w 35 rocznicę ślubu

Za Sebastiana w 1 rocz. urodzin
od rodziców
† Roman Kotlar
od żony, córek i wnuczki
† Paweł † Anna oraz † syn Jan
od rodziny

SATURDAY

SOBOTA

AUGUST 22

7:00 am † Władysław Banaś
od Stanisławy Obarzanek z rodziną
† Józef Pawlikowski
od komitetu
† Aniela Jurgowska (RŚ)
od męża
11:00 am O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja
od Marty
5:00 pm † Helen Hałupka

od Adam Kabaciński

BAPTISM - CHRZEST:

Niedziela, 16 sierpnia 2015, godz. 12:00
PIOTR JAN KORSZEŃ

5:30 pm † Józef Budz od Ewy i Tadeusza Budz
† Józef Niemiec
od T.J Marut

Niedziela, 23 sierpnia 2015, godz. 12:00
ADRIANA KOWAL

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

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

MONDAY

PONIEDZIAŁEK

6:30 am † Za dusze w czyśćcu cierpiące

AUGUST 17
Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:

od Joanny

SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN
TUESDAY

WTOREK

6:30 am † Józef Antolak

AUGUST 18

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

od Ireny i Marka Długi

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

WEDNESDAY

ŚRODA

6:30 am † Józef Niemiec
THURSDAY

AUGUST 19
od T. J. Marut

CZWARTEK

AUGUST 20

6:30 am † Ks. Prałat Adam Skrzypiec
FRIDAY

PIĄTEK

6:30 pm

AUGUST 23

SUNDAY

21-TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - 21 NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 am

† Helena † Stanisław Kowalczyk
† Regina Zarębczan (w rocz. urodzin)
† Andrzej † Anna Karch, † syn Tadeusz

9:00 am † Florence Yuhas

od córki z rodziną
od rodziny
od syna z rodziną

rq. Sister Jean Karwan

AUGUST 21

THIRD FRIDAY - TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA

6:30 am † Józef Niemiec

NIEDZIELA

od Andrzeja Maciąg

KORONKA I MSZA ŚW. DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Za dzieci objęte modlitwą rodziców Róży im św.
Alfonsa Liguori
† Józef Antolak
od Koł im. Jana Sabały
† Ludwina Korczak
od siostry Zofii
† Aniela Jurgowska
od syna z rodziną

11:00 am ZA PARAFIAN

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Adriany i jej rodziców w
dniu jej Chrztu Św.
† Stanisław Sondej
od żony i syna Kazimierza
† Adam Kotarba (10 RŚ)
od najbliższej rodziny
† Helena † Adam Leśniowski
od synowej z rodziną

5:30 pm † Józef Niemiec

od Andrzeja Maciąg

TODAY SUNDAY
TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Turn your eyes, O God, our shield; and look on the face of
your anointed one; one day within your courts is better than a
thousand elsewhere.

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Spójrz na nas, Boże, nasz obrońco i wejrzyj na oblicze Twego
Pomazańca. Jeden dzień w przybytkach Twoich jest lepszy niż
innych tysiące.

THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

Today,

August 16, we are hosting Fr. Rafał Smoła,
Missionary. The second collection will be taken up for the
missions. Please be generous in your offerings.

Dzisiaj w niedzielę, 16 sierpnia,

gościmy Ojca Rafała Smołę,
Misjonarza. Druga taca przeznaczona zostanie na cele misyjne.
Prosimy o ofiarność.

The Pope has urged us to pray for an increased awareness of
the "drama of persecuted Christians in our day," for religious
freedom as an "inalienable human right" and for the "end to this
unacceptable crime." In response to our Holy Father's urgent
request and united with him in concern for all those suffering
religious persecution, I am designating this August as a
diocesan-wide Month of Prayer for Those Suffering
Religious Persecution.

Ojciec

Święty zachęca nas do modłów za „dramat
prześladowanych Chrześcijan naszych czasów”, o wolność
religijną jako niezaprzeczalne prawo człowieka, oraz za
zaprzestanie barbarzyństwa. W odpowiedzi na apel Papieża,
jednocząc się z nim w trosce o prześladowanych z powodu
religii, Ja, Biskup Paterson, przeznaczam Sierpień jako
miesiąc modłów w całej diecezji za Prześladowanych z
powodów religijnych.

Prayer for those suffering religious persecution
Good and gracious Father, whose own Beloved Son
suffered violence and death for the salvation of the world, listen
graciously to our cry for all who are being persecuted for their
faith. In your great mercy, comfort them with the Holy
Spirit. Give them strength in the face of hostility and courage
in the face of trial. Open the eyes of those who raise their
hands in violence to see others as their brothers and sisters,
children of the one Father of all. By your grace, turn their hearts
from hatred to love. Through the powerful intercession of the
Immaculate Queen of Peace, may justice and peace prevail so
that all may have the freedom to worship you, the one true God
and him whom you have sent, Jesus Christ, who lives and
reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever
and ever. Amen

Modlitwa za prześladowanych z powodu wiary
Dobry i miłosierny Ojcze, którego własny Syn
cierpiał z powodu przemocy i oddał swoje życie dla zbawienia
świata, wysłuchaj łaskawie krzyku tych, którzy są
prześladowani z powodu swojej wiary. W swoim
nieskończonym miłosierdziu, prosimy Cię Boże, pociesz ich
łaskąDuchaŚwiętego.Obdarz ich siłą w obliczu nienawiści oraz
odwagą na czas próby. Otwórz serca tych, którzy podnoszą
swoje ręce w akcie przemocy, aby potrafili ujrzeć w innych
swoich braci i siostry, dzieci Boże należące do jednego Ojca
wszystkich ludzi. Łaską swoją o Panie, przemień nienawiść
prześladowców w miłość. A przez nieustające wstawiennictwo
Niepokalanie Poczętej, Królowej Pokoju, niech sprawiedliwość
i pokój zwyciężą, abyśmy wszyscy cieszyli się wolnością, w
której będziemy Cię wielbić, jednego i prawdziwego Boga oraz
Jezusa Chrystusa, którego nam zesłałeś, i który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki
wieków.

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
The

CCD classes will start with the beginning of the new
school year 2015/2016 after the Mass at 9:00 AM on
September 13, 2015. Please remember that the Mass is a
mandatory part of the CCD class and ALL CHILDREN should
start the class with the Mass.

There

is a need for CCD teachers. Anyone who has
educational experience and would like to devote ONE HOUR
on Sunday to teach Catechism, please contact the CCD Director
or the Rectory. God will reward your devotion!
Last Sunday collection -

$1,492.00
Second collection
$ 791.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

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.

Nauka religii, CCD, rozpocznie się z początkiem roku
szkolnego 2015/2016 po Mszy św. o godz. 9:00 rano, 13
września, 2015. Prosimy pamiętać, że udział we Mszy św. jest
obowiązkiem i częścią lekcji religii, więc WSZYSTKIE
DZIECI powinny być na Mszy św.
Potrzebni są nauczyciele do uczenia religii. Ktokolwiek ma
przygotowanie nauczycielskie i chciałby poświęcić JEDNĄ
GODZINĘ w niedzielę by uczyć katechizmu, proszony jest o
kontakt z Dyrektorem CCD lub z Kancelarią.
Taca z ostatniej niedzieli
$1,492.00
Druga taca :
$ 791. 00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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