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

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

Date: July 17, 2016
16 SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

16 NIEDZIELA ZWYKŁA

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 befor e ever y 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 ,
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

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.

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

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

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

every Third Friday of the month at 6:30 pm

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego

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, 9 :00 - 12:00 noon
Sunday, 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
Sobota 9:00-12:00 noon
Niedziele i święta : nieczynna

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
16 SUNDAY IN ORDINARY TIME
16 NIEDZIELA ZWYKŁA

JULY 17

- from Sons John & Peter
- od Żony z dziećmi

11:00 am Za par afian
† Danuta Sowa (RŚ)
- od Babci
† Bronisław Błądek
- od Żony
† Emil Kutarnia
- od Żony i dzieci
† Józef Niemiec (1RŚ)
- od Syna Jana i Barbary z rodziną
5:00

JULY 24

7:30 am

7:30 am † Kś. Stanisław Jojczyk
9:00 am † Anna E. Baron (Anniv.)
† Bronisław Agaś (14RŚ)

NEDZIELA
SUNDAY
17 SUNDAY IN ORDINARY TIME
17 NIEDZIELA ZWYKŁA

9:00 am † Tadeusz Kordyś

- od Rodziny

11:00 am Za par afian
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, o Boże
Błogosławieństwo i opieke Matki Bożej dla rodziny
Bańka i Pacyga
† Józef Niemiec (1RŚ)
- od Marysi
5:00 pm

† Maria i Stanisław Kobos
Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:

MONDAY

PONIEDZIAŁEK

6:30 am † Mieczysław Plewa
TUESDAY

WTOREK

6:30 am † Ellen i Eldred Churchill

WEDNESDAY

ŚRODA

6:30 am † Magdalena i Maria Sarzyńskie

JULY 18
- od Bocian family
JULY 19
- od Rodziny Sas
JULY 20
- od Marii

6:30 pm
THURSDAY

CZWARTEK

JULY 21

6:30 am Z pr ośbą o opiekę Św. J ózefa dla r odziny Puzio
FRIDAY

PIĄTEK

JULY 22

6:30 am O zdr owie i błogosławieństwo Boże dla J ózefa
Bednarz
SATURDAY

SOBOTA_______ ____JULY 23

7:00 am O Boże Błogosławieństwo i opieke Matki Bożej z
okazji 20 urodzin dla Joanny Iwanickiy - od Babci
† Jan, Maria, Franciszek Bizub
- od Rodziny

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

TODAY SUNDAY

16th Sunday in Ordinary Time

See, I have God for my help.The Lord sustains my soul.I will
sacrifice to you with willing heart, and praise your name, O
Lord, for it is good.
THIS,WEEK-ANNOUNCEMENTS

We still remind everyone, that ever y par ishioner should br ing

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 Rector y
for various certificates, but are not signed up as parishioners.
Certificate cannot be issued to these people!

The Catholic Schools Office of the Diocese of Paterson is seeking

applicants for an elementary school principal at Holy School ,
Florham Park. Holy Family School is a co-educational elementary
school—preschool through eight grade. Information about the
opening and the application materials can be found at
http://www.patdioschools.org/administrative-openings.

The Pilgrimage fr om St. J oseph Par ish to Fatima, Venice,
Medjugorje and Rome, will take place from September 3 to 15,
2016, where the Spiritual Guide will be our Pastor, Rev. Msgr.
Stanley Lesniowski. In the itinerary of the pilgrimage will be
General Audience with the Pope Francis, who is encouraging
everyone to participate in any pilgrimage in this Holy Year of
Mercy. More information could be found in the leaflets in the back
of the church or by calling Classic Travel at 973-473-3845.
A

7 day Pilgrimage to Fatima, Portugal from Nov. 14-20 will be
offered from 3 Airline Gateways of Newark NJ, New York JFK,
and Boston, Mass. Price of $1599.00 is that all inclusive price
includes airfare, 4 star hotel, 2 meals per day, tour guide and
deluxe bus and more. For more information call 1-877-627-4268
or simply e-mail jimadair@thecatholictour.com.

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: 973-437-9741

The Summer has started, for childr en 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.
The Felician Sisters of Lodi are looking for Dietary Aides. We
have two positions open at this time for casual employment. We
are hoping for workers that can fill these casual positions. If you
would like to apply, please send a resume or email to:
resume@feliciansisters.org.

Last Sunday collection

$ 2,460.00
$ 500.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

16 Niedziela zwykła

Oto mi Bóg dopomoga ,Pan podtrzymuje me życie.Będę Ci
chętnie składać ofiar i sławić Twe dobre imię
W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

Piknik

Góralski 7 sier pnia o godzinie 1 po południu. Msza
święta o godzinie 12. Piknik jest w Clifton pod Adresem 1470
Van Houten Ave, Clifton. Proszę dzwonić do Małgorzaty Stopka
(551)-206-4056 jak by były pytania

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, któr e
nie są zapisane wogóle, a potrzebują zaświadczenie na świadka
czy chrzestnych. Takie zaświadczenie nie może być wystawione
tym osobom

Pielgrzymka or ganizowana dla Par afii Św. J ózefa do Fatimy,

Wenecji, Madjugorje i Rzymu będzie miała miejsce od 3—15
września, 2016, której opiekunem duchowym będzie Ks.
Proboszcz, Stanisław Leśniowski. W programie pielgrzymki
będzie Audiencja Generalna z papieżem Franciszkiem, który w
tym Roku Miłosierdzia zachęca do brania udziału w
jakichkolwiek pielgrzymkach. Więcej informacji znajduje się w
ulotkach w Kruchcie kościoła lub w Classic Travel.

W dniu 24-go LIPCA organizowany jest wyjazd autobusowy do

AMERYKANSKIEJ CZĘSTOCHOWY z okazji Sw. Anny cena
$25.00 od osoby wyjazd o godz. 8:00 rano. Wyjazd z Kościoła
Sw. Proszę dzwonić do: Maria Boczniewicz tel: (973) 478– 3826.
— Zapraszamy

Zaczęło się lato, dla dzieci wakacje a dla niektór ych ur lopy.
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.
Także w okresie letnim prosimy wszystkich o zakładanie
odpowiedniego ubioru, gdyż Kościół powinien być godny a nie
swobodny.
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

Taca z ostatniej niedzieli
$ 2,460.00
Druga taca
$ 500.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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