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

Phone: (973) 473-2822
Fax: (973) 473-2855

Date: NOVEMBER 8, 2015

E-mail: st.josephchurch@mail.com
Website: www.StJosephRCPassaic.org

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

ROSARY: Prayed weekdays after 6:30 AM Mass.

W każdą niedzielę 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.

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 Third Friday of the month at 6:30 pm

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego

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.
w każdą
czwartą środę miesiąca o godz. 6:30 wieczorem,
po czym odprawiona będzie Msza św.

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II
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

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

NOVEMBER 8

THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 am † Franciszek Szczurek
od córki
† Maria Augustyn
od Stanisława Gorzelany z rodziną

SATURDAY

SOBOTA

NOVEMBER 14

7:00 am † Walenty † Franciszka Sudoł
od siostry
† Józef † Teofila, † Zofia Gregorczuk
od cóki
† Emilian Śmierciak
od córki z mężem
5:00 pm † Frances Magiera-Shaftic

9:00 am O zdr owie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Kazimiery Byrka z okazji urodzin
od rodziny
♦
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Sylwii z okazji urodzin
od rodziców
† Aniela † Jan Sudoł
od siostry

from family

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

11:00 am ZA PARAFIAN
♦
O Boże błogosławieństwo dla Ani i jej rodziców w
dniu Chrztu Św.
† Bronisław Błądek
od żony i syna
† Emilian Szala † Zbigniew Szala, † Augustyn Szala
od rodziny

BAPTISM - CHRZEST:

Sobota, 14 listopada 2015, godz. 13:30
VERONICA JANINA WIETECHA

5:30 pm † Natalia † Władysław Krzystofik
od córki z rodziną

God bless this child.!
Boże błogosław temu dziecku!

7:00 pm MSZA ŚW. ZA WSZYSTKICH ZMARŁYCH
Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:

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

MONDAY

PONIEDZIAŁEK

SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN

NOVEMBER 9

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

6:30 am O uwolnienie z nałogu, pojednanie z r odziną
i opiekę Matki Bożej dla Jarka
od mamy z rodziną
♦
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o łaski na
dalsze lata życia dla Danuty z okazji urodzin.
♦
O szczęśliwą podróż powrotną z Polski dla
Danuty i Józefa
† Paulina † Antoni Kozioł
od synowej
TUESDAY

WTOREK

NOVEMBER 10

6:30 am O Boże błogosławieństwo z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 25-lecia
małżeństwa dla Anny i Janusza Świerkosz
od rodziców
† Maria Augustyn
od Carol Kamiński
WEDNESDAY

ŚRODA

6:30 am † Władysław Banaś (1RŚ)
THURSDAY

CZWARTEK

6:30 am † Maria Dewera (RŚ)
† Józef Niemiec
FRIDAY

PIĄTEK

6:30 am † Maria Augustyn

NOVEMBER 11
od żony
NOVEMBER 12
od córki z rodziną
od Wandy i Jana Sudoł
NOVEMBER 13
od Haliny Greczek

NIEDZIELA

SUNDAY

NOVEMBER 15

THIRTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30 am

† Wiktor Dowbysz

9:00 am

Z podziękowaniem za otr zymane łaski podczas pobytu w USA
oraz o błogosławieństwo Boże dla wszystkich osób, z którymi się tu
spotkaliśmy, Anna i Franciszek
† Stanisław † Zofia Sudoł oraz synowie: † Józef † Ryszard
od siostry

11:00 am ZA PARAFIAN
† Władysław Mazur
† Maria Augustyn
5:30 pm † Piotr Wilczak

od rodziny Czochara

od syna z rodziną
od Teresy & Wayne Rumsey

TODAY SUNDAY
THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
Let my prayer come into your presence. Incline your ear to
my cry for help, O Lord.

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho na
moje wołanie.

THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

November is the month of prayers for all the faithful
departed. Being tr ue to our tr adition, dur ing this time we
give special attention and praise to the All Saints and
remember in prayers our departed family members and friends
especially in WYPOMINKI.

Miesiąc listopad jest miesiącem poświęconym modlitwie za
zmarłych. Zgodnie z tr adycją w tym czasie oddajemy cześć
wszystkim świętym oraz modlimy się za naszych bliskich
zmarłych, za tych którzy odeszli do wieczności, szczególnie w
WYPOMINKACH.

ATTENTION!

UWAGA!

2.

2.

1.

3.

4.

Every baptized person in the Roman-Catholic faith should
become a member of St. Joseph parish by signing up in the
Rectory Office.
Any Certificates stating that the per son is pr acticing
catholic, and that he/she can become a Sponsor for Baptism or
the Sacrament of Confirmation or any other certificate)
will be issued in the parish office after three months of
belonging to the Parish Family and by fulfilling all parish
obligations.
All Catholics have the obligation to par ticipate in Sunday
and Holiday Masses, and to support the parish financially
through sending envelopes sent to them or the ones that are in
the Vestibule of the church. Another obligation is payment of
annual fee which is $20.00 for family, and $10.00 for single
person.
The status of parishioner is given to the person who is 25
years old regardless whether he/she lives with his parents or
on his/her own. Additionally, his/her obligation toward the St.
Joseph parish must be fulfilled.

Spiritual meeting with the film about Eucharist: “I AM”
and its producer will take place next Monday, November 16
2015 after the Mass at 6:30 PM at our Church of St. Joseph. It
is the film about God’s presence in the Eucharist, the
conference, prayers and short adoration of the Most Blessed
Sacrament will take place at that time. Please make sure to be
here! The encounter with this film have had changed the lives
of tens of thousands of people. All are cordially invited!
CCD

1.

3.

4.

Każdy ochrzczony w wierze rzymsko-katolickiej,
powinien zostać członkiem parafii Św. Józefa przez zapisanie
się w kancelarii parafialnej.
Wszelkie Zaświadczenia stwierdzające, że dana osoba
jest wierząca i praktykująca a tym samym, że może być
Rodzicem Chrzestnym, Świadkiem do Sakramentu
Bierzmowania (oraz inne zaświadczenia) będą wystawiane
w kancelarii parafialnej po trzech miesiącach przynależenia
do Wspólnoty parafialnej i wywiązaniu się z powziętych
zobowiązań wobec parafii.
Wszyscy katolicy z naszej parafii mają obowiązek
uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach św.
oraz wspierania swojej parafii poprzez składanie ofiar na
kościół przy użyciu kopert otrzymywanych przez pocztę lub
znajdujących się przy wejściu do kościoła. Kolejnym
obowiązkiem jest coroczna opłata z racji przynależności do
parafii: $20.00 od rodziny, $10,00 osoba samotna.
Status parafianina/parafianki otrzymuje osoba, któr a ma
ukończony 25 rok życia i niezależnie od tego, czy
zamieszkuje z rodzicami czy samotnie, podlega
zobowiązaniom wynikającym z przynależności do Rodziny
Parafialnej Św. Józefa.

Duchowe spotkanie z filmem O EUCHARYSTII pt. „JA
JESTEM” i z jego twórcą będzie miało miejsce w pr zyszły
poniedziałek, 16 listopada 2015 po Mszy św. o godz. 18:30 w
naszej parafii.
Film o Bożej obecności w Eucharystii,
konferencja/spotkanie, modlitwa, zawierzenie oraz krótka
adoracja Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem
odbędzie się w kościele św. Józefa. Przyjdź koniecznie!
Spotkania z tym filmem zmieniły życie dziesiątków tysięcy
ludzi. Serdecznie zapraszamy!

classes ALWAYS start with the Mass at 9:00 AM
and only then children go to the school for lessons.

zajęcia

Traditional “Andrzejki” Dance Party, or ganized by the
Parish Council, will be held on November 28, 2015 (Saturday)
at 7:30 PM. It will be good way to have fun with good music,
meeting of friends and other parishioners in great ambience and
fine food. The proceeds from this event is for changing the
sidewalk in front of the Church and repairs to the church
parking lot. We are counting on you to support this event,
because it is the only additional source of income that can be
used for necessary work and repairs needed around the church.
Please reserve your ticket today! Reservations can be done at
the Rectory Office : 973-473-2822, or with the Parish Council
members.

Zabawa Andrzejkowa, or ganizowana pr zez Komitet Rady
Parafialnej, odbędzie się 28 listopada (sobota) 2015. Początek
o godz. 19:30. Będzie to doskonała okazja do zabawienia się
przy dobrej muzyce, spotkanie z przyjaciółmi czy znajomymi w
miłej atmosferze
i przy dobrym jedzeniu. Dochód z tej imprezy przeznaczony
będzie na naprawę chodnika przed Kościołem oraz na naprawę
parkingu. Liczymy na poparcie tej imprezy, gdyż jest to jedyne
źródło dodatkowego dochodu dla parafii, by można dokonać
dalszych niezbędnych prac wokół Kościoła.
Prosimy o
rezerwacje biletów już teraz.
Rezerwacje w Kancelarii
parafialnej: 973-473-2822, bądź u członków Rady Parafialnej.

Last Sunday collection -

$2,640.00
Second collection (Missions) $1,674.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

Religii (CCD) ZAWSZE zaczynają się Mszą św. o godz.
9:00 rano, po czym dzieci przechodzą do szkoły na lekcje.

Taca z ostatniej niedzieli
$2,640.00
Druga taca : (Misje)
$1,674.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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