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

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

Date: October 22, 2017

29 Niedziela Zwykła
29 Sunday in Ordinary Time

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

REV. MSGR. STANLEY LEŚNIOWSKI, PASTOR
REV. JAKUB GRZYBOWSKI
MASSES:
Saturday: 7:00 AM, (Polish)

5:00 PM (for Sunday obligation - English)
7:30 AM, 11:00 AM, 6:00 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 before every 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

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.

MARRIAGES: Contact the priest one year in advance.
Należy ustalić z księdzem na rok przed ślubem

Mass and The Chaplet of the Divine Mercy

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

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

every Third Friday of the month at 6:30 pm

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

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

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II

to come to the Rectory to make arrangements

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.

GODZINA ŚWIĘTA (Adoracja Najśw. Sakramentu)
Pierwszy Czwartek miesiąca od godz. 6:30 wiecz.

HOLY HOUR (Adoration of the Blessed Sacrament)
Parish Office Hours

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

Kancelaria parafialna czynna:
Poniedziałek do Czwartku
9:00am - 2:30
Piątek
9:00 - 3:00
Sobota 9:00-12:00 noon
Niedziele i święta : nieczynna

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)

NIEDZIELA

SUNDAY
29 Sunday in Ordinary Time
29 Niedziela Zwykła

7:30 am O zdrowie dla rodziny Sliwinski
† Stanisława i Aleksander Zakrzewscy
† Maria Wyka

OCTOBER 22

- od dzieci z rodziną
- od Janina Marut

9:00 am 1. Z okazji 97-tych urodzin dla Cecyli Maciąg
- od córki z rodziną
2. O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla rodziny Blachut
† Andrzej Chryca - od Chrzestnej Matki Zofi Wilde z rodziną
11:00 am 1. Za parafian
2. O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Taty w dniu
urodzin
- od córek
† Jana Maria Butas oraz córki Maria i Julia
† Krzysztof Zajac
- od córki z rodziną
† Wiesław Aprias (4RŚ)
- od żony i dzieci
† Jana Majerczak ((10RŚ)
- od syna z rodziną
† Katarzyna Duda - od córki Rozali Zakrzewskiej z rodziną
3:00 pm
6:00 pm

Rosary/Różaniec
O łaskę zdrowia siły do zwalczenia choroby i
Błogosławieństwo Boże dla Patryka
- od rodziny
† Mieczysław Sudol
- od żony i syna z rodziną
† Marta Trzepacz
- od córki z rodziną

MONDAY
PONIEDZIAŁEK
OCTOBER 23
Św. Jana z Capistrano//Saint John of Capistrano, Priest
6:30 am Za dusze cierpiące w czyśćcu które niemają z nikąt żadnej
pomocy
- od Ireny i Marka
† Maria Wyka
- od Marii Koziol
6:30 pm

Rosary/Różaniec
† Józefa Bednarz

- od córki

TUESDAY
WTOREK
OCTOBER 24
Św. Antoniego Marii Claret//Saint. Anthony Mary Claret, Bishop
6:30 am Za dusze cierpiące w czyśćcu które niemają z nikąt żadnej
pomocy
- od Ireny i Marka
† Witold Szemiat (1RŚ)
- od rodziny Chmielowskich
6:30 pm

Rosary/Różaniec
† Józefa Bednarz

- od córki

WEDNESDAY
ŚRODA
OCTOBER 25
Fourth Wednesday of the month//Czwarta Środa Miesiąca
6:30 am Za dusze cierpiące w czyśćcu które niemają z nikąt żadnej
pomocy
- od Ireny i Marka
6:30 pm Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II & Rosary/Różaniec
† Jan i Katarzyna Bednarz
- od córki Janiny i wnuków
† Maria Wyka
- od Stanisława i Antoni Bednarz
THURSDAY
CZWARTEK
OCTOBER 26
6:30 am Za dusze cierpiące w czyśćcu które niemają z nikąt żadnej
pomocy
- od Ireny i Marka
6:30 pm

Rosary/Różaniec
† Józefa Bednarz
- od córki
FRIDAY
PIĄTEK
OCTOBER 27
6:30 am Za dusze cierpiące w czyśćcu które niemają z nikąt żadnej
pomocy
- od Ireny i Marka
6:30 pm

Rosary/Różaniec
† Józefa Bednarz

- od córki

SATURDAY
SOBOTA
OCTOBER 28
Śś. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów//Saints Simon and Jude,
Apostles
7:00 am Za dusze w czyśćcu cierpiące które niemają z nikąt pomocy
† Józef, Teofila oraz Zofia Grzegorczuk
- od Alicji
5:00 pm † Julius Sasiela
NIEDZIELA

- from Wife Helen

SUNDAY
30 Sunday in Ordinary Time
30 Niedziela Zwykła

OCTOBER 29

7:30 am

O zdrowie dla rodziny Sliwinski
† Józefa Bednarz

9:00 am

O łaskę zdrowia siły do zwalczenia choroby i
Błogosławieństwo Boże dla Patryka
- od rodziny
† Sam and Mary Dziadosz
- from family

- od Bronisławy Stec

11:00 am 1. Za parafian
2. O łaskę zdrowia siły do zwalczenia choroby i
Błogosławieństwo Boże dla Brata Andrzeja
- od siostry z rodziną
3. O łaskę zdrowia siły do zwalczenia choroby i
Błogosławieństwo Boże dla Zbigniewa Nowak- od rodziny
† Grzegorz Mieszko Pawlikowski
- od Brata z rodziną
† Aleksandra, Stanisława, Leszek, Jan oraz Wojciech
Wszeborowscy
- od rodziny
† Maria Franciszek Horoba
- od rodziny
† Paweł Podkanowicz
- od rodziny
† Maria, Władysław oraz Franciszek Młynarczyk - od córki
3:00 pm

Rosary/Różaniec

6:00 pm † Rozalia i Tadeusz Wyka

- od dzieci

BAPTISM - CHRZEST:

Niedziela, 22 października 2017, godz. 12:00pm
Sunday, October 22, 2017, 12:00 pm

Vivian Anna Walsh
God bless this child
Boże błogosław to dziecko!

TODAY SUNDAY
29th Sunday in Ordinary Time
To you I call; for you will surely heed me, O God; turn your ear to
me; hear my words. Guard me as the apple of your eye; in the shadow
of your wings protect me.
THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS

This week on Wednesday, Mass and Devotions to St. John Paul
II at 6:30 pm
This Saturday after 7:00 am Mass will be Novena to Our Lady
of Czestochowa.
Special envelopes for All Souls Day, on which you can write
your intentions, will be in the vestibule and can be given during
the Sunday collection. We encourage all to remember and pray
for our deceased loved ones. At this day we receive indulgence
(Odpust Zupełny) On the Feast of All Saints and during Octave
days, we may under the usual conditions obtain an indulgence,
that is to, save the soul from purgatory so they could go to
heaven, by fulfilling certain conditions, we can receive
indulgence from 1 to 8 of November. Full indulgence can be
received once a day. We could pray for one soul per day.
Steps for gaining indulgene:
1. Visit church, cemetery
2. Make the intention to receive indulgence
3. Receive Penance and promise to not sin
4. Receive Holy Communion on this day for the intention of
5.
that soul
5. Say prayers: “Our Father,” “I Believe in God,” “Hail Mary,”
“Glory Be to the Father,” “Eternal rest Grant unto them O Lord”
and pray for Holy Father’s intentions
On Saturday, November 4, 2017 at 7pm in our church there will
be the „Catholic Youth Lounge” Diocese Youth Meeting with
Bishop Arthur Serattelli. The meeting will be divided into 2
parts: 1 Exposition and Worshipping of the Blessed Sacrament
with the Chaplet of Divine Mercy and the 2nd part will be the
Concert. We invite you all to participate in the evening of
worship, we encourage all young people.
We still remind everyone, that every parishioner 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.
There are individuals, who come to the Rectory for various
certificates, but are not signed up as parishioners. Certificate
cannot be issued to these people!
Dear Parishioners this year's Bishop's Annual Appeal is under
the theme "In Giving We Receive." The Bishop's Annual Appeal
aids the homeless, hungry, and people living in poverty in our
diocese and around the world. In addition to diocesan Catholic
Charities, the Appeal also supports diocesan seminarians (in
which there are 40 Polish seminarians preparing serve our
parish), retired priests residing at Nazareth Village in Chester
and inner-city area students attending Catholic elementary
schools in the Diocese. Parish rebates will also be given to all
parishes that exceed their target goal which is $18,000 for our
parish. As a Polish-American parish we should help our own
Polish community. We all have expenses, but each donation will
make a big difference in someone's life. Please fill out the pledge
card and place it in the collection basket or donate online at
www.201Tappeal.org by Sunday, November 5, 2017. Bishop
Serratelli, our Pastor Fr. Msgr. Lesniowski, and all those who
benefit from your generosity would like to sincerely thank you
for the bottom of their hearts. May God Reward You For Your
Generosity a Hundredfold!
Last Sunday collection
$2,565.00
Second collection
$1,140.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
29 Niedziela zwykła
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; nakłoń ku
mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. Strzeż mnie źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł
W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
W środe jest Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II o godzinie 6:30
wieczorem
W sobotę Msza Święta o 7:00 rano z Nowenna do Matki Bożej
Częstochowskiej.
Miesiąc październik jest poświęcony NMP. Modlitwa różańcowa
od poniedziałku do piątku o godzinie 6:30pm. W niedziele o
3pm.
Zachęcamy wszystkich do składania ofiary na wypominki.
Wymienianie zmarłych pokazuje i umacnia łączność między
nami a tymi, którzy są już w niebie lub przebywającymi w
czyśćcu. Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach i potem
głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej
księdze życia. Usłyszenie ich w kościele przypomina nam, że oni
nadal żyją chociaż inaczej niż my. Dlatego zachęcamy do tej
modlitwy za wszystkich zmarłych, bo tak też i Oni orędują za
nami. Ten czas Wszystkich Świętych to także okazja do
uzyskania ,Odpustu Zupełnego lub cząstonego
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEłNEGO
Nawiedzając z modlitwą Kościół lub kaplicę w Uroczystość
Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym możemy pod
zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite
darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto
wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny
od 1 do 8 listopada. Odpust zupełny możemy uzyskać raz
dziennie za jedną duszę. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię świętą.
5. Odmówienie modlitw w intencjach wyznaczonych przez
Ojca Świętego "Ojcze Nasz", "Wierzę w Boga, “Zdrowaś
Maryjo,” Chwała Ojcu” i “Wieczne Odpoczywanie.”
W sobote 4 listopada 2017 o godz. 7pm w naszym kościele
odbędzie się Koncert Uwielbienia. Catholic Youth Lounge"
Diecezjalne spotkanie młodych z Biskupem Ordynariuszem
Arturem Serattelli. Spotkanie będzie podzielone na dwie części 1.
Uwielbienie Najświętszego Sakramentu z Koronką do Bożego
Miłosierdzia. 2 czesc to Koncert. Zapraszamy wszystkich do
udziału w wieczorze uwielbienia. W szczególności zachęcamy
młodzież.
Nadal przypominamy, że każdy parafianin 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 Kancelarii przychodzą 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
$2,565.00
Druga taca
$1,140.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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