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

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

Date: December 25, 2016
THE NATIVITY OF THE LORD (CHRISTMAS)

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

BOŻE NARODZENIE

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. 6:30 wiecz.

HOLY HOUR (Adoration of the Blessed Sacrament)
Every First Thursday of the month from 6:30 pm

NEDZIELA
SUNDAY
DECEMBER 25
The Nativity of the Lord - Christmas Day
Boże Narodzenie
7:30 am † Wiktor Dowbysz
9:00 am

FRIDAY

PIĄTEK

DECEMBER 30

6:30 am O opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla Artura i
Rafała Puzio
- od mamy

- od Marii z rodziną

Za wszystkich zmar łych z r odzin Byr ków,
Czerwinskich, i Baniszewskich
- od rodziny
† Jacek Nehrebecki
- od mamy i rodzeństwa
† Adam Kotarba
- od rodziny
† Cecylia i Emilian Szala - od Wandy & John Sobczyk

SATURDAY

SOBOTA
DECEMBER 31
New Year’s Eve - Sylwestra

7:00 am † Stanisława Karcz

- from Koło im. Jana Sabaly

5:00 pm
11:00 am Za par afian
† Roman Kotlar
- od żony, córek i wnuczki
† Maria i Jan Bednarczyk oraz syn Jan
- od rodziny Sieczka
† Włodzimierz Proszowski
- od córki z rodziną
2:00 pm Za dusze w czyśćcu cier piące

7:30 am † Józef Guściora

MONDAY

PONIEDZIAŁE
DECEMBER 26
Saint Stephen, The First Martyr
Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika

7:30 am † Stanisław Skłodowski

- od rodziny

11:00 am † Andrzej i Anna Tażyk
† Józef Zaborniak

- od dzieci
- od córki z rodziną

7:00 pm † Rozalia i Tadeusz Wyka

TUESDAY

WTOREK

6:30 am O zdrowie dla Teresy Kubicz

WEDNESDAY

ŚRODA

- od dzieci

DECEMBER 27
- od Marii Leja

DECEMBER 28

6:30 am † O Zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla rodziny
Puzio
6:30 pm

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II
† Maria, Stanley, oraz William Biendzio
† Jessica Brysz

THURSDAY
6:30 am

CZWARTEK

***************************************************
NEDZIELA
SUNDAY
JANUARY 01
Solemnity of Mary, The Holy Mother of God
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
New Year - Nowy Rok

DECEMBER 29

O opiekę Matki Bożej dla Artura i Rafała Puzio
- od mamy

- od żony i dzieci

9:00 am † Julia Koc
- od Jackiewicza
† Stanisław i Jan Koc
- od Jackiewicza
† Joann Zakrzewski
- from Parents, Brothers, & Sisters
11:00 am

Za par afian
† Antoni Kucharyk
† Maria & Stefan Goetz

5:00 pm † Rev. Stanisław Mędera

- from family
- from kids & family

TODAY SUNDAY

The Nativity of the Lord - Christmas Day

Let us rejoice in the Lord, for our Savior has been born in the
world. Today true peace has come down to us from heaven.

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

Boże Narodzenie

Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam
Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił nieba na ziemię.

THIS WEEK-ANNOUNCEMENTS

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

Today,

Dzisiaj

This

W

Monday, December 26, 2016, second day of Christmas and the

W

We

will start the traditional “Kolęda” or Pastoral visit and
blessing of the homes on December 28 The schedule for the
Kolęda has been sent out to every registered parishioner. So far
we had received few invitations, not many, however. This is an
opportunity to meet the priest in the home setting, pray
together, have the home blessed and an opportunity to
exchange some ideas, share problems or give suggestions.
There is still time to respond with an invitation.

W

On Sunday, January 1, 2017, The New Year Day. It is the
SOLEMNITY OF MARY, MOTHER OF GOD. The Masses
will be said at 7:30 & 11:00 AM in Polish, and 9:00 AM in
English, and Polish Mass at 5:00 PM. It is a day of obligation,
meaning that every Catholic should attend and participate in the
Mass. On this occasion, we extend our best wishes to all
parishioners and guests. May God bless all of us in this New
Year and grant peace to all individuals, our country and to the
world.

W niedzielę, 1 stycznia 2017, Nowy Rok. Obchodzimy
UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI oraz
Światowy Dzień Modłów o Pokój. Msze św. odprawione będą o
godz. 7:30 i 11:00 przed południem i 17:00 po polsku oraz o
godz. 9:00 rano po angielsku. Z tej okazji składamy wszystkim
parafianom oraz gościom, dużo szczęścia, radości i pokoju, aby
Bóg błogosławił i udzielił pokoju każdemu, naszej ojczyźnie oraz
światu.

Sunday December 25, 2016 it is Christmas Day. The
Masses will be said at 7:30 & 11:00 am as well as 2:00 pm in
Polish, and 9:00 am in English. There will be no mass in the
afternoon.

week is the Fourth Wednesday of the month. Mass and
Devotions to St. John Paul II at 6:30 pm.
Feast of St. Stephen, Deacon and the first martyr. The Masses
will be said as in every Holy Day, 7:30 AM & 11:00 Am in
Polish, and at 5:00 PM in polish.

w Niedziela, 25 grudnia 2016r, Dzień Bożego
Narodzenia. Msze św. odprawione będą o godz. 7:30 i 11:00
przed południem po polsku oraz o 2 po południu a o godz. 9:00
rano po angielsku.

tym tygodniu przypada Czwarta Środa miesiąca.
Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II i Msza Św. o godzinie
6:30 wieczorem.
poniedziałek, 26 grudnia 2016, drugi dzień świąt i
uroczystość św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika.
Msze św. odprawione będą jak w każde święto, o godz. 7:30 i
11:00 przed południem po polsku a o godz. 7:00 po polsku.
środe, 28 grudnia rozpoczynamy tradycyjną Kolędę czyli
odwiedziny duszpasterskie oraz święcenie domostw. Rozkład
Kolędy został rozesłany do wszystkich zapisanych parafian.
Dotychczas niewiele rodzin zwróciło zaproszenie. Jest to
możliwość do spotkania z księdzem w domowej atmosferze,
wspólna modlitwa, poświęcenie domostwa oraz można podzielić
się problemami, podać jakieś sugestie czy pomysły. Jest jeszcze
szansa na odpowiedź i zaproszenie.

Nadal

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: 973-437-9741

If

you and your partner are looking to getting married at St.
Joseph’s Church we ask you to please call a year before the
wedding date. You and your partner are obligated to call a year
before no later.
Last Sunday collection

$2,794.00
$3,244.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection (Flower)

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 do naszej parafii, 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

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do narzeczonych ktorzy pragną
zawrzec zwiazek małżeński aby zgłaszali się do kancelarii
parafialnej rok wcześnie.

Taca z ostatniej niedzieli
$2,794.00
Druga taca (Kwiaty)
$3,244.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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