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

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

Date: APRIL 3, 2016

DIVINE MERCY SUNDAY
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

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, 5:00 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, 5:00 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 6:30 PM
First Friday: 5:30 to 6:30 PM
BAPTISMS: Every Sunday, except for Lent, at 12:00 Noon ,

ROSARY: Prayed weekdays after 6:30 AM Mass.

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

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.

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

Mass and The Chaplet of the Divine Mercy

FUNERALS/POGRZEBY: The family of the deceased is asked

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego

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

Devotion to St. John Paul II every fourth Wednesday

to come to the Rectory to make arrangements

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

every Third Friday of the month at 6:30 pm

w każdy Trzeci Piątek miesiąca o godz.6:30 wieczorem

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

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

APRIL 3

SUNDAY of DIVINE MERCY - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO

7:30 am † Maria Augustyn

od Paweł Halat z rodziną

9:00 am † John Ziobro
od rodziny
† Stefania † Jan Krawiec od rodziny
† Danuta Krawiec, † Pawe Bigda od rodziny
11:00 am
†
†
†
†

ZA PARAFIAN
Ryszard Stróż
od żony i dzieci
Czesław Barański (2RŚ)
od córki
Emilian † Paweł † Eugeniusz Szala od rodziny
Wiktoria † Katarzyna Łapczyński (RŚ)
od rodziny

SATURDAY

SOBOTA

APRIL 9

7:00 am † Stefan Modrzyński (30 RŚ)

5:00 pm † Rozalia Wyka
† Anna Magiera
† Anna Penno

od rodziny

od dzieci
od rodziny
od córki z rodziną

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

5:00 pm KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO THE DIVINE MERCY CHAPLET
Msza św.: † Zofia † Franciszek † Władysław † Józef Dąbal
od córki
† Ewa Modrzyńska (7 RŚ)
od męża i syna

BAPTISM - CHRZEST:

Niedziela, 10 kwietnia 2016, godz. 12:00
ANNA PALEŃ

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

God bless these children!
Boże błogosław tym dzieciom!
MONDAY

PONIEDZIAŁEK

6:30 am † Helena Waksmundzka
† Henryk † Józefa Jagieła

APRIL 4
od wnuczki z rodziną
od córki

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:
SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN

TUESDAY

WTOREK

6:30 am † Maria Augustyn

WEDNESDAY

APRIL 5
Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj IM świeci!

od Anna ziółkowski

ŚRODA

6:30 am † Maria Augustyn
† Jan Siuty

APRIL 6
od Józef i Nelli Kolemba
od córki z rodziną
NIEDZIELA

THURSDAY

CZWARTEK

6:30 am † Maria Augustyn

FRIDAY

PIĄTEK

6:30 am † Józef Sadowski (RŚ)

APRIL 7
od Maria Bocian

SUNDAY

APRIL 10

THIRD SUNDAY OF EASTER - TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY
7:30 am

† Maria Augustyn
† Anna † Julian Sołtys

9:00 am

† Rev. Stanley Duda

od Jan Gorzelany z rodziną
od rodziny Sołtysów

APRIL 8
od syna Henryka z rodziną

11:00 am ZA PARAFIAN
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla wnucząt: Filipa, Mateusza
i Zuzi z okazji rocznicy urodzin od dziadków
† Jan Kuruc (19 RŚ)
od żony i dzieci
5:00 pm

† Maria † Stanisław Kobos

TODAY SUNDAY

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

THIRD SUNDAY OF EASTER

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA

Cry out with joy to God, all the earth; O sing to the glory of
his name. O render him glorious praise, alleluia.

Z radością sławcie Boga, ziemie, opiewajcie chwałę Jego
imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie. Alleluja.

THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

Today, Sunday, second collection is for the final wor k in
the Temple of the Divine Providence in Warsaw-Wilanów,
Poland. The Temple of the Divine Providence has been built as
a thanksgiving to God for the Polish Independence. It is also a
specific monument and Pantheon of famous Poles whose
remains are and will be deposited there. The final touches of
the building are more expensive than estimated originally,
hence the plea for donations. May God reward you for your
generosity.

Dziś

We want to extend our gratitude and thanks for all those,

who helped to prepare the Easter celebrations. Namely Mrs.
Krystyna Gąsior and Małgorzata Szala for church decorations,
Górale for their adoration and holding a guard by the Lord’s
Sepulcher, and all of the parishioners, who attended the services
for their prayers, participation and donations. May the Risen
Lord bless you and your families.

There is a need for a person/handyman, who would like to

take up the function of the SEXTON . It should be person who
is flexible and in his/her duties has to take care of the Church
proper, like opening, closing, cleaning and general care of the
church and the church property (parking and the buildings that
belong to the church). In addition, preparation to the services
and the masses and to serve during the church services. Please
apply at the Rectory Office in person, or call the Rectory Office
at 973-473-2822 for appointment or additional information.

We still remind everyone, that ever y par ishioner 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. Ther e ar e individuals, who come to the
Rectory for various certificates, but are not signed up as
parishioners. Certificate cannot be issued to these people!

Pre-Nuptial (PRE-CANA) instructions ar e 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: 973-377-1004.

The Partners in Faith

campaign is still going on. We
ask all who made a pledge, please try to contribute to this as
much as you can.

w niedzielę, druga taca pr zeznaczona zostanie na
koszt wykończeniowy
Świątyni Opatrzności Bożej w
Warszawie-Wilanów. Świątynia Opatrzności Bożej zbudowana
została jako wotum wdzięczności Panu Bogu za otrzymanie
niepodległości przez Polskę. Jest to także swoisty pomnik oraz
Panteonom sławnych Polaków.
Okazuje się, że koszt
wykończenia jest dalej znaczny, dlatego zwracamy się o ofiary,
za co niech Bóg wam wynagrodzi.

Pragniemy złożyć jak najserdeczniejsze podziękowanie
wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia uroczystości
Wielkanocnych. Przede wszystkim paniom Krystynie Gąsior
oraz Małgorzacie Szala za dekoracje kościoła i Grobu
Pańskiego. Góralom za ich obecność i wartę przy Grobie
Pańskim, oraz wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w
uroczystościach, mszach i nabożeństwach Wielkanocnych, za
ich modlitwy oraz donacje. Niech Zmartwychwstały Zbawiciel
błogosławi wam i waszym rodzinom.

Potrzebny jest pracownik/”złota rączka” na stanowisko
KOŚCIELNEGO na cały etat. Ma to być osoba
dyspozycyjna, która w swoim zakresie obowiązków będzie
dbała o kościół, jak otwieranie, zamykanie, sprzątanie i dbanie
o porządek nie tylko w kościele, ale też w obrębie kościoła
(parking i przynależne budynki). Do tego należy przygotować
kościół do nabożeństwa, mszy św. oraz posługa podczas tych
nabożeństw.
Prosimy o zgłaszanie się do Kancelarii
Parafialnej, najlepiej osobiście, lub telefonicznie pod numer
973-473-2822.
Nadal przypominamy, że każdy par afianin 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 Kancelar ii pr zychodzą
często osoby, które nie są zapisane wogóle, a potrzebują
zaświadczenie na świadka czy chrzestnych.
Takie
zaświadczenie nie może być wystawione tym osobom!
Nauki przedmałżeńskie - PRE-KANA - przeprowadzane są
w sąsiednich parafiach. Są one konieczne dla wszystkich NA
ROK PRZED przyjęciem Sakramentu Małżeństwa. Prosimy o
skontaktowanie się z Centrum Diecezjalnym w celu uzyskania
dokładnych informacji. Tel.: 973-377-1004

Oczywiście kampania „Partnerzy w Wierze” trwa nadal,
więc przypominamy, aby w ramach możliwości dopełniać
złożone zobowiązania na ten cel.
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