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

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

Date: September 11, 2016
24 SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

24 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

NEDZIELA

SUNDAY
SEPTEMBER 11
24 SUNDAY IN ORDINARY TIME
24 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30 am † Wojciech Kowalczyk
9:00 am

- od siostry z rodziny

Za parafian

11:00 am Za par afian
† Wojciech Kowalczyk
† Joann Zakrzewski

- od żony
- od Pani Gieni

5:00 pm O zdrowie i błogosłwieństwo Boże dla Oliwii i jej
rodziców
- od babci
† Teresa Polorak
- od bratowej Teresy Kocanda z rodziną

MONDAY

PONIEDZIAŁEK

SEPTEMBER 12

NEDZIELA

SUNDAY
SEPTEMBER 18
25 SUNDAY IN ORDINARY TIME
25 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30 am Za par afian
9:00 am Msza dziękczynna za otr zymane łaski
O szczęśliwe rozwiązanie
- od męża z dziećmi
† Cecylia i Emilia Szala
- od Zbigniewa Sobczyk
11:00 am Za par afian
O błogosławieństwo Boże dla wszystkich
pracowników w Bak Foundation
- od St. Joseph Parishioners
† Jan Stefaniak
† Anna i Stanisław Poleń
- od syna z rodziną
5:00 pm † Stanisław Osika

- od synowej Marty

6:30 am Za par afian
TUESDAY

WTOREK

6:30 am † Zofia Milewska (8 RŚ)

WEDNESDAY

ŚRODA

6:30 am † Jan Augustyn
THURSDAY

SEPTEMBER 13
- od Marka i Ireny
SEPTEMBER 14
- od rodziny

CZWARTEK

SEPTEMBER 15

6:30 am O błogosławieństwo Boże dla J oseph Samuels z
okazji urodzin
FRIDAY

PIĄTEK
SEPTEMBER 16
Third Friday of the Month

6 :30 am Za par afian
6:30 pm

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Za dusze w czyśćcu cierpiące
- od Łomżyniak
Za dzieci objęte modlitwą rodziców róży im. Św.
Alfonsa Liguoni

SATURDAY

SOBOTA

7:00 am † Pelagia Wiszowata

SEPTEMBER 17
- od Marii Bartol

5:00 pm † Joseph Jagniatkowski (40 RŚ)
- od dzieci
† Joann Zakrzewski
- od Aleksandry Brodka

BAPTISM - CHRZEST:

Niedziela September 11, 2016
godz. 12:00
Alexander Michael Kolodziej
God bless this child!
Boże błogosław to dziecko!

TODAY SUNDAY

24th Sunday in Ordinary Time

Give peace, O Lord, to those who wait for you, that your
prophets be found true. Hear the prayers of you servants, and of
your people Israel.
THIS WEEK-ANNOUNCEMENTS

Many

parishioners have received, or will soon receive, a letter
from Bishop Serratelli requesting support for the 2016 Bishop’s
Annual Appeal. This year, the theme of the Appeal is Be Rich in
Good Works. The Bishop’s Annual support four very worthy
causes: our Catholic Charities agencies; Nazareth Village, our
diocesan priests’ retirement residence; our inner-city elementary
schools and seminarian education. Last year’s Appeal raised a
record amount which meant that even more could be done for
people in our Diocese. You can help make this year’s Appeal an
even greater success by making a generous pledge today.
Whatever you can do to help will be a great blessing!

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

24 Niedziela zwykła

Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają aby Twoi prorocy
okazali się prawdomówni. Wysłuchaj prośby swojego sługi oraz
ludu Twojego.
W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

Wielu

parafian otrzymało lub wkrótce otrzyma, list od biskupa
Serratelli z prośbą o wsparcie rocznego Bishop’s Annual Appeal.
W tym roku tematem przewodnim było odwołanie bogate w
dobre uczynki. Bishop’s Annual Appeal wspiera: nasze katolickie
charatatywne agencje; Nazareth Village, emerytury, zamieszkania
naszych księży diecezjalnych; nasze śródmiejskie szkoły
podstawowe i edukacje kleryków. W zeszłym roku otrzymano
rekordową kwotę, co oznaczało, że dużo można zrobić dla ludzi.
Możecie pomóc tegorocznym apelacją zdobyć jeszcze większy
sukces. Dokonując obfitych datków już dziś.

On

W dniu 18 września 2016 odbędzie się spotkanie dla wszystkich

This week is the Third Friday of the month. Mass and The
Chaplet of the Divine Mercy at 6:30 pm.

W

In Wallintgon club "Cracovia Manor" from 22 to 25 September
between the hours of 11 am to 9 pm will be a Polish Book Fair.
The cost of all books will range from 5 and 10 dollars.

W klubie „Cracovia Manor” w Wallington w

September 18, 2016 there will be a meeting for all parents
who’s children attend CCD classes after 9am Mass. Following that
will be another meeting for parents of children who will be
receiving the Sacrament of Confirmation.

The Trip to the National Shrine of The Divine Mercy,
Stockbridge, MA will take place on September 17, 2016. The bus
will leave from the Parish parking at 9 am. For reservations please
call the Rectory at 973-473-2822 between the hours 9am-1pm
Monday through Friday also you may contact Boczniewicz
Agency at 973 478-3826 contact person Maria Boczniewicz. The
cost is $35 per person. The reservations must be made no later
than September 14, 2016.
Saint Joseph’s Parish is now seeking teachers for the CCD
Religious program.
There will be a teachers meeting for the school year 2016/2017 on

September 16 after the Mass and The Chaplet of the Divine
Mercy.

rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach CCD po Mszy
św. o godziny 9 rano . Po spotkaniu odbędzie się kolejne
spotkanie dla rodziców dzieci, którzy będą przyjmować
sakrament Bierzmowania.
tym tygodniu przypada Trzeci Piątek miesiąca. Koronka i
Msza Św. do Miłosierdzia Bożego o godzinie 6:30 wieczorem.
dniach od 22 do 25
września w godzinach od 11 rano do 9 wieczorem odbędzie się
Kiermasz Polskiej Książki. Wszystkie książki będą w cenach od 5
do 10 dolarów.

Wycieczka

do Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
Stockbridge, MA odbędzie się w dniu 17 września 2016 r.
Autobus odjeżdża z parkingu parafialnego o 9 rano. O rezerwacje
prosimy dzwonić na plebanię na 973-473-2822 w godzinach 9
rano do 1 popołudniu w dniach poniedziałku do piątku lub
Boczniewicz Agency na 973 478-3826 do Marii Boczniewicz .
Koszt to $35 za osobę. Rezerwacje muszą być wykonane nie
później niż do 14 września 2016 r.

Parafia

Świętego Józefa poszukuje nauczycieli do programu
Religijnej CCD.

Attention

Odbędzie się zebranie nauczycieli na rok szkolny 2016/2017 w
dniu 16 września po Koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy Św.
pod kościołem.

‘

Rozpoczęcie

students and parents CCD classes will begin
September 18 with 9 o’clock mass.

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!

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
Last Sunday collection

$2,575.00
$1,050.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

Religi roku 2016/2017 odbędzie się 18 września
Mszą Św. o 9 rano.

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

Także w okresie letnim prosimy wszystkich o zakładanie
odpowiedniego ubioru, gdyż ubiór do Kościóła powinien być
godny a nie swobodny.
Taca z ostatniej niedzieli
$2,575.00
Druga taca
$1.050.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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