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

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

Date: October 23, 2016
30 SUNDAY IN ORDINARY TIME

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

30 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
OCTOBER 23
30 SUNDAY IN ORDINARY TIME
30 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30 am † Władysław Gardiasz (20RŚ)

- od brata z rodziną

9:00 am † Andrzej Chryc, Teresa Półtorak, Maria i
Mieczysław Jandura
† Maria i Szymon Dziadosz
- od rodziny
† Jan i Agnieszka
- od Pawlowicz
11:00 am

Za par afian
† Paweł Podkanowicz (11RŚ)
† Stefania i Franciszek Świeca
† Kazimierz Dlugokęcki
† Wiesław Aprias (3RŚ)

- od rodziny
- od syna z rodziną
- od siostry Elżbiety
- od żony i dzieci

5:00 pm † Mieczysław Sudol
- od żony i syna z rodziną
† Ludwina Repa
- od bratownicy z rodziną
† Stanisław i Maria Karcz oraz syn Stanisław
- od brata z rodziną
MONDAY

PONIEDZIAŁEK

OCTOBER 24

6:30 am For Bishop Ser r atelli, that he r eceive the Lor d’s
healing and have swift recovery from surgery, we
pray to the Lord
6:30 pm † Wincenty, Katarzyna i Bronisława Maciej Kusy
TUESDAY

WTOREK

OCTOBER 25

6:30 am † Anna Sortysik
6:30 pm † Mieczysław, Marian, Stanisław i Anna Stacherek

WEDNESDAY

ŚRODA

6:30 am † Stanisław Osmak
6:30 pm

OCTOBER 26
- od Kś. Stanisława

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II
O łaskę zdrowia dla Józefy Bednarz

THURSDAY

CZWARTEK

OCTOBER 27

6:30 am † Kś. Biskup Justyn Driscoll
6:30 pm † Władysław Bednarz oraz Marian i Maria Puzio
FRIDAY

PIĄTEK

OCTOBER 28

6:30 am
6:30 pm O opiekę Matki Bożej dla Ar tur a i Rafała Puzio
SATURDAY

SOBOTA

7:00 am † Józef i Zofia Teofila
5:00 pm † Lucy Rogala

OCTOBER 29
- od córki

NEDZIELA

SUNDAY
OCTOBER 30
31 SUNDAY IN ORDINARY TIME
31 NIEDZIELA ZWYKŁA

7:30 am † Józef, Maria, Jan i Elżbieta Leśniowski
9:00 am † Cecylia i Emilia Szala oraz Adam Kotarba
- od rodziny
† Brat i Bratowa Walentyna i Franciszek
- od Pawlowicza
11:00 am

5:00 pm

Za par afian
Happy 96th Birthday to Cecylia Maciag
- od córki Krystyny z rodziną
† Stanisław i Bronisława Stręciwik
- od córki z rodziną
† Stefania i Franciszek Świeca - od syna z rodziną
† Jan Majerczak i Jan Kuruc
- od syna i córki
† Maria i Franciszek Horoba
- od córki

TODAY SUNDAY

30th Sunday in Ordinary Time

Let the hearts that seek the Lord rejoice; turn to the Lord and
his strength; constantly seek his face.
THIS WEEK-ANNOUNCEMENTS
This week on Wednesday is Devotions to St. Jan Paul II after
6:30 pm Mass.

This month is dedicated to Mary, we will be praying the Rosary

every Monday through Friday after 6:30 pm Mass till the end of
October.
Approaching is All Saints Day and Day of Remembrance of all
who died. In the back of the Church are envelopes which you
can write down the name of the deceased. Please write the name
of the deceased clearly.
During this period, we can also gain indulgences, they can offer
for the souls of the dead. Fulfilling the basic requirements should
be: sanctifying grace, to visit a church or cemetery, say the Our
Father - Hail Mary 3x, eternal rest 3x for a period of eight (8)
days.
The Bishop’s Annual Appeal aids the homeless, hungry, and
people living in poverty in our diocese and around the world.
The appeal pays for educating young men for the priesthood in
the Paterson Diocese and there are about 40 Polish priests who
need our help as they are preparing to serve our diocese. As an
American-Polish parish we should help our own Polish
community. The appeal funds the retirement residence for priests
and Catholic School’s Some money will be returned to our
parish. We all have expenses, but each donation will make a
difference. Please fill out the pledge card and place it in the
collection basket or donate online at www.2016appeal.org. God
Bless You All!
This weekend we have a special collection for the Bishops
Annual Appeal in the aisle pews can be found envelopes which
you can fill out for the Bishops Annual Appeal. We ask you to
be generous with your offer. Once you do fill out the envelope,
please send it to 777 Valley Road, Clifton, NJ 07013 or you can
drop in in the basket for Mass collection.
St. Joseph’s Parish invites all parishioners and friends to
Zabawę Andrzejkową . It will take place on November 26 at the
Parish Hall at Quincy Street. And a band named "Bez Szefa”
will perform.Ticket price is $50.00 per person including hot and
cold food (coffee, tea and cake.)
Saint Joseph’s CCD School is organizing a bus trip for all
students, their parents, and all other adults to the Sight & Sound
Theater in Pennsylvania, to view the performance entitled
“Samson.” This is a very educational performance based on the
Old Testament story of the famous hero. Saint Joseph’s CCD
Program is encouraging all students, parents, and other adults to
view this performance which will enrich your knowledge and
faith. Flyers are available in the vestibule of the church for more
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!
Last Sunday collection
$2,339.00
Second collection
$1,328.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

30 Niedziela zwykła

Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i
potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza.

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
W tym tygodniu w środe Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II o

godz. 6:30 wieczorem.

W

tym tygodniu będziemy odmawiać różaniec codziennie po
6:30 Mszy Św. wieczorem od poniedziałku do piątku.
Październik jest miesiącem dla Maryi razem będziemy się modlić
różaniec.
Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i dzień pamięci
wszystkich zmarłych w związku z tym w tyle kościoła są
rozłożone koperty na wypominki spełniając dług wdzięczności
będziemy się modlić za nich. Prosimy czytelnie napisać imię i
nazwisko zmarłego.
W tym okresie również możemy uzyskać odpusty, można je
ofiarować za dusze zmarłych. Spełniając podstawowe warunki
czyli: Należy być w łasce uświęcającej, odwiedzić kościół lub
cmentarz, odmówić Ojcze Nasz - Zdrowaś Mario 3x, wieczne
odpoczywanie 3x przez okres ośmiu (8) dni.
Roczny Apel Biskupa pomaga bezdomnym, głodnym i ludziom
żyjącym w ubustwie w naszej diecezji i na całym świecie.
Odwołanie płaci za kształcenie młodych mężczyzn do kapłaństwa
w diecezji Paterson i istnieje około 40 polskich księży, którzy
potrzebują naszej pomocy, ponieważ przygotowują się do obsługi
naszej diecezji. Jako polsko-amerykańska parafia powinniśmy
pomóc właśnie naszej Polskiej społeczności. Odwołanie
finansuje pobytu emerytalny dla kapłanów i szkolne katolickiego
pieniądze zostaną zwrócone do naszej parafii. Prosimy wypełnić
koperty na roczny apel Biskupa i rzucić na kolektę. lub wypełnić
na stronie internetowej www.2016appeal.org. Bóg Zapłać!
Rada parafialna Parafii Św. Józefa zaprasza wszystkich parafian
oraz przyjaciół na Zabawę Andrzejkową która odbędzie się 26
listopada na Sali Parafialnej przy Quincy Street. Będzie grał
zespół „Bez Szefa” Cena biletu jest $50.00 od osoby w tym
gorące i zimne posiłki (kawa, herbata i ciasto.)
W tym tygodniu mamy specjalną kolektę dla Apelu Biskupa w
ławkach można znaleźć koperty, które można wypełnić na ten
rok. Prosimy być godni z ofertą. Kiedy będzie wypełniona
koperta, prosimy o wysłanie pod adres: 777 Valley Road, Clifton,
NJ 07013 lub można rzucić na kolektę.
Świętego Józefa CCD Szkoła organizuje podróż autobusem dla
wszystkich uczniów, ich rodziców, a także wszystkich innych
osób dorosłych do Sight & Sound Theater w Pensylwanii, aby
zobaczyć spektakl pt "Samson". Jest to spektakl bardzo
edukacyjne oparty na historii starotestamentowego słynnego
bohatera. Program CCD św Józefa zachęca wszystkich uczniów,
rodziców i innych osób dorosłych, aby zobaczyć ten spektakl,
który wzbogaci swoją wiedzę i wiarę. Ulotki są dostępne w
przedsionku kościoła, aby uzyskać więcej informacji.
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.
Taca z ostatniej niedzieli
$2,339.00
Druga taca
$1,328.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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