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

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

Date: January 29, 2017

Fourth Sunday in Ordinary Time
Czwarta Niedziela Zwykła

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 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.

Mass and The Chaplet of the Divine Mercy

every Third Friday of the month at 6:30 pm

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

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego

FUNERALS/POGRZEBY: The family of the deceased is asked

Devotion to St. John Paul II every fourth Wednesday

to come to the Rectory to make arrangements

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

Monday to Thursday
9:00am - 2:30 pm
Friday
9:00- 2:30 3:00- 6:00
Saturday, 9 :00 - 12:00 noon
Sunday, Holidays: Closed

Kancelaria parafialna czynna:

Poniedziałek do Czwartku
9:00am - 2:30
Piątek
9:00 - 2:30 3:00 - 6:00 po południu
Sobota 9:00-12:00 noon
Niedziele i święta : nieczynna

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. 6:30 wiecz.

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

PIERWSZY PIĄTEK

Pierwszy Piątek miesiąca od godz. 6:30 wiecz. Msza
św. oraz wystawienie Najśw. Sakramentu

(Spowiedz godzine przed Mszą)

NEDZIELA

SUNDAY
JANUARY 29
Fourth Sunday in Ordinary Time
Czwarta Niedziela Zwykła

7:30 am † Kś. Stanisław Kosielak
9:00 am † Jan Paluch

- od syna z rodziną

11:00 am Za par afian
† Józefa Gusciora
† Maria Jurkowska (6RŚ)

- od dzieci
- od syna z rodziną

5:00 pm † Anne Sortysik
MONDAY

PONIEDZIAŁE

6:30 am † Józef Smotryś
TUESDAY

WTOREK

6:30 am † Jolanta Wolak

WEDNESDAY

- od Romany Komańskiej
JANUARY 31
- od ojca i siostry

ŚRODA

6:30 am † Józef Smotryś
† Kś Ryszard Nowak

THURSDAY

JANUARY 30

FEBRUARY 01

SUNDAY
FEBRUARY 05
Fifth Sunday in Ordinary Time
Piąta Niedziela Zwykła
First Sunday of the Month//Pierwsza niedziela miesiąca

7:30 am O zdrowie i opiekę Matki Najświętszej nad Lucją i
Antonim oraz ich dzieci
- od Babci Marysi
9:00 am O zdr owie i Błogosławieństwo Boże dla
Aleksandry z okazji urodzin
- od rodziców
† Kazimier & Zygmunt Kliks
- od syna z rodziną
11:00 am Za par afian
† Jan Puzio
† Helena Pawłowska

- od syna i znajomych
- od cóki z rodziną

5:00 pm † Józef, Jan, Maria oraz Elżbieta Leśniowski
BAPTISM - CHRZEST:

Niedziela, 29 Styczeń 2017, godz. 12:00pm

Maya Szydlowski

- od Marii Bartol
God bless this child

CZWARTEK
FEBRUARY 02
Matki Boskiej Gromnicznej

7:30 am † Maria Ciok

NEDZIELA

- od syna z żoną

11:00 am † Charaży rodzina
7:00 pm W dniu urodzin Marii, o zdrowie i opiekę Matki
Najświętszej nad nią
† Józef i Józefa Gusciora
- od dzieci
FRIDAY
PIĄTEK
FEBRUARY 03
First Friday of the Month//Pierwszy piątek miesiąca
6:30 am Z podziękowaniem za otr zymane łaski
6:30 pm O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Magdy w dniu urodzin
- od rodziców i rodzenstwa
† Hirkala rodzina
SATURDAY
SOBOTA
FEBRUARY 04
First Saturday of the Month//Pierwsza sobota miesiąca
7:00 am † Stanisław Dabal
- od syna
† Aniela Weglinska (1 month anniv)
- od syna z rodziną
5:00 pm † Bronisław Cham
- od żony i dzieci
† Zofia Kraus
- od Henryka z rodziną

Modlitwa do Trójcy Świętej
O Boże mój, Trójco Święta, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć
zupełnie o sobie, abym mogła zamieszkać w Tobie, nieporuszona
i spokojna, jakby dusza moja była już w wieczności. Oby nic nie
zamąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o moje
niezmienne Dobro, ale niech każda chwila pogrąża mnie coraz
głębiej w Twoją tajemnicę. Uspokój moją duszę. Uczyń w niej swoje
niebo, swoje mieszkanie umiłowane i miejsce swego spoczynku.
Obym tam nigdy nie zostawiła Cię samego, lecz obym tam cała była,
cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała poddana Twojemu twórczemu
działaniu. O mój Chryste umiłowany, ukrzyżowany z miłości,
chciałabym być oblubienicą Twego Serca. Chciałabym okryć Cię
chwałą, ukochać aż do śmierci... z miłości. Ale czuję moją
bezsilność i błagam Cię, abyś mnie okrył sobą i wszystkie
poruszenia mej duszy utożsamił z Twoimi; abyś mnie zatopił
w sobie, zagarnął, zajął moje miejsce, tak by życie moje było jedynie
odblaskiem Twego życia. Przyjdź do mnie jako Ten, który uwielbia,
wynagradza i zbawia. O Słowo przedwieczne, Słowo mego Boga,
chcę spędzić życie moje na słuchaniu Ciebie. Chcę być uległą Tobie,
by wszystkiego nauczyć się od Ciebie. A następnie poprzez
wszystkie ciemności, poprzez całą pustkę i wszelką bezsilność chcę
się wpatrywać w Ciebie i zawsze trwać w Twojej światłości.
O Gwiazdo moja umiłowana, urzeknij mnie, abym już nie mogła
wyjść poza krąg Twoich promieni. O Ogniu trawiący, o Duchu
miłości, zstąp na mnie, ażeby w mej duszy dokonało się jakby
wcielenie Słowa, abym była dla Niego nowym człowieczeństwem,
w którym mógłby ponawiać swoje tajemnice; a Ty, o Ojcze, racz się
skłonić ku Twemu małemu stworzeniu, okryj je swym cieniem
i zechciej w nim widzieć jedynie Umiłowanego, w którym sobie
upodobałeś. O moi Trzej, o moje Wszystko, moja Szczęśliwości,
Samotności nieskończona, Bezmiarze, w którym się gubię, oddaję
się Tobie jako ofiara. Zamknij się we mnie, abym i ja zamknęła się
w Tobie, czekając na wejście w Twoją światłość i bezmiar Twoich
wielkości, by Cię w nich kontemplować

TODAY SUNDAY

Fourth Sunday in Ordinary Time

Save us, O Lord our God! And gather us from the nations, to give
thanks to your holy name, and make it our glory to praise you.
THIS WEEK-ANNOUNCEMENTS
This week is the First Thursday of the month, Holy Hour from 6:30 pm

This week is the First Friday of the Month Mass at 6:30 pm.
This Saturday is the first Saturday of the Month after 7:00 am Mass
will be Novena to Our Lady of Czestochowa.

We still remind everyone, that every parishioner should bring the

database 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. There are individuals, who come to the Rectory
for various certificates but are not signed up as parishioners. The
certificate cannot be issued to these people!
Pre-Nuptial (PRE-CANA) instructions are 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.
February 6 at the Hall of the Church of St. Joseph Church
(5 Quincy Street) will be a meeting with Albert Slugockim - a soldier
and a philanthropist (great patriot).
On June 21, 2017, Parish of St. Joseph will be celebrating the 125
anniversary of the Parish. Mass will be held at 1:00 pm and Mass will
be celebrated by His Excellency Bishop Arthur J. Seratelli. Each family
will receive an invitation to a banquet that will be held at the restaurant
ROYAL MANOR in Garfield. The cost per person is $100 (dinner and
open bar.) Beside this, every family can request a page in a book
published for the occasion. The price of the entire page is $100, 1/2
page is $ 50, 1/4 page is $ 25. On the page, you can add your photo or
the whole family and you may write a comment or a wish. We ask that
all entries be submitted by April 1, 2017. If one of the parishioners has
any suggestions, please call the rectory. Meeting about this occasion
will be held on February 2, after 7 PM Mass.
Pilgrimage to Tiberias, Galilee, Nazareth, Mount Tabor, Bethlehem,
Jerusalem, the Dead Sea. The pilgrimage will be on April 2-12 2017
organized by Classic Travel. This is a calm pilgrimage where you can
spend your time in peace praying. Since it will take nearly 11 days will
be more time for individual prayer, quiet visit to the Holy Places,
without haste and looking at the time. For more information, see the
flyers in the back of the church or in the Classic Travel, tel. 973-4733845.
Please help support the Department for Persons with Disabilities
(DPD), a Catholic Charities Agency, as they host their 47th Annual
Murray House Dinner Dance at the Brownstone in Paterson. DPD
provides care for over 100 adults with intellectual and developmental
disabilities throughout the Diocese of Paterson. The Annual Gala will
be held on February 19, 6:00 PM. This year, DPD will be honoring Joe
Duffy, past Catholic Charities President as their Person of the Year, as
well as several service recipients, volunteers, and employees. Help
support the event by attending, taking out an ad, or by sponsoring a
DPD resident. Last year over 60 individuals was sponsored to attend
this event! For more information visit: www.dpd.org/Murray or contact
DPD’s Development Office at 973-406-1104 or at Chrisb@dpd.org.
The City of Paterson's Office of the Mayor, together with Passaic
County Community College and the NJ Alliance for Immigration
Justice, is hosting a Citizenship Outreach Campaign in February 2017.
They will provide free services from immigration attorneys and
volunteers will help fill out citizenship application forms.

Last Sunday collection

$2,818.00
$1,092.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

Czwarta Niedziela Zwykła
Ratuj nas Panie, nasz Boże, i zgromadź nas z krajów pogańskich,
abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały.
W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
W tym tygodniu jest Pierwszy Czwartek Miesiąca, o 6:30 wieczorem
odbędzie się Godzina Święta.
W tym tygodniu jest Pierwszy Piątek Miesiąca Msza św. o godzinie
6:30 wieczorem.
W sobotę, (pierwsza sobota miesiąca) po Mszy Świętej o 7:00 rano
odbędzie się Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

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
przychodzą często osoby, które 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 wcześniej.
6 luy na Sali przy kościele Św. Józefa (5 Quincy Street) odbędzie się
spotkanie z Albertem Slugockim - żołnierzem i filantropem (wielkim
patriotą).
21 czerwca Parafia Św. Józefa będzie obchodzić 125 Rocznicę.
Założenia Parafii Msza Św. z tej okazji będzie o 1:00 pm i Mszę będzie
celebrował jego ekscelencja Kś. Biskup Artur J. Seratelli. W związku z
tym każda rodzina otrzyma zaproszenie na bankiet który odbędzie się w
restauracji ROYAL MANOR w Garfield. Koszt biletu - $100 od osoby
(kolacja i open bar.) Oprócz tego każda rodzina może zamówić stronę w
książce wydanej z tej okazji. Cena całej strony to $100, 1/2 strony to
$50, 1/4 strony to $25. Na stronie można dodać swoje zdjęcie lub całej
rodziny oraz życzenia. Wszystkie zgłoszenia prosimy nadesłać do 1
kwietnia 2017r. Jeżeli ktoś z Parafian ma jakieś sugestie prosimy o
zgłoszenie. Zebranie związane z obchodzeniu 2-go lutego po Mszy Św.
o godzinie 7PM.

W dniach od 2-12 kwietnia 2017r organizowana jest pielgrzymka do

Ziemi Świętej. Będzie to pielgrzymka „na spokojnie”. Ponieważ obejmie
ona prawie 11 dni będzie więcej czasu na indywidualną modlitwę,
spokojne nawiedzenie miejsc świętych, bez nadmiernego pośpiechu i
patrzenia na zegarek. To jest pielgrzymka organizowana dla Parafii św.
Józefa do
Tyberiada, Galilea, Nazaret, Góra Tabor, Betlejem,
Jerozolima, Morze Martwe. Więcej informacji znajduje się w ulotkach w
Kruchcie kościoła lub w Classic Travel, tel . 973-473-3845.
Urząd Miasta Paterson wraz z Passaic County Community College i
New Jersey Alliance for Immigration Justice, organizuje kampanię
"Citizenship Outreach" w lutym 2017. Dostarczą one bezpłatne usługi z
adwokatem imigracji i wolontariusze pomogą wypełnić formularze
obywatelstwa.
Prosimy o wsparcie Departamentu osób niepełnosprawnych katolickiej
organizacji charytatywnej. Będzie to już 47 rocznica Murray
House Brownstone w paterson . DPD zapewnia opiekę dla 100 osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową w naszej
Diecezji. Coroczna gala odbędzie się 19 lutego o godz. 6 po południu. W
tym roku będzie uhonorowanie Joe Duffy- byłego prezydenta Katolickiej
organizacji charytatywnej jako człowieka roku, jak również kilku
wolontariuszy i pracowników. Imprezę możemy wesprze uczestniczyć w
niej., W ubiegłym roku ponad 60 osób wzięło udział w tym wydarzeniu.
Po więcej informacji można spotkać strone www.dpd.org/Murray,
kontaktować się z email na Chrisb@dpd.org lub dzwonić na
973-406-1104

Taca z ostatniej niedzieli
$2,818.00
Druga taca
$1,092.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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