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

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

Date: NOVEMBER 29, 2015
FIRST SUNDAY OF ADVENT

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, 7:00 PM (Polish)
Sunday:

CONFESSIONS:
Saturday: 4:00 PM - 5:00 PM
Daily:
15 minutes before every Mass
Eve of Holy Day: 5:30 PM
Eve of First Friday: 5:30 to 6:30 PM
First Friday: 5:30 to 6:30 PM
BAPTISMS: Every Sunday at 12:00 Noon by prior
arrangements at the Rectory

W każdą niedzielę 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.

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)
Parish Office Hours

Monday to Thursday
9:00am - 12:00 Noon 1:00 pm. - 4:00 pm
Friday
12:00 - 6:00 pm
Saturday, Sunday, Holy Days, 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
Soboty, Niedziele i święta : nieczynna

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

NIEDZIELA

SUNDAY

NOVEMBER 29

FIRST SUNDAY OF ADVENT PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
7:30 am † Stefania † Andrzej Zapotoczny
† Maria Augustyn

SATURDAY

SOBOTA

7:00 am † Włdysław Banaś

DECEMBER 5
od Stanisława Kochanowicza

od syna z rodziną
od Broni Mazon
5:00 pm † Jan † Stanisław † Stanisława

9:00 am † Jakub † Anna Molitorys

od córki z rodziną

11:00 am ZA PARAFIAN
† Stefania † Józef † Katarzyna † Władysław Olcoń
od Jana Bodyziak
† Stanisław Dragan (15 RŚ)
od syna z rodziną
† Władysław Zuba
od syna z rodziną
5:00 pm † Stefania Szewczyk
†† Za zmarłych z rodziny Modrzyńskich i Kopeciów
**********************************************

MONDAY

PONIEDZIAŁEK

6:30 am † Maria Augustyn
† Andrzej Malik

NOVEMBER 30
*********************************************

od rodziny Zając
od Tadeusza Pawlikowskiego

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:
TUESDAY

WTOREK

DECEMBER 1

SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN

6:30 am O Boże błogosławieństwo z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej dla
Eugeniusza z okazji urodzin
† Agnieszka Pokrywa
WEDNESDAY

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj IM świeci!

od córki z rodziną

ŚRODA

DECEMBER 2

6:30 am † Maria Augustyn
od Walter Durda i Josephine Hirkala
† Aniela Jurgowska (R ur)
od dzieci
THURSDAY

CZWARTEK

DECEMBER 3

FIRST THURSDAY - PIERWSZY CZWARTEK

6:30 am † Józef Niemiec

od Tony Pamuk z rodziną

6:30 pm GODZINA ŚWIĘTA
Msza św. † Maria Augustyn
† Karolina † Józef Masny
FRIDAY

PIĄTEK

od Zofii Kozuch
od syna z rodziną
DECEMBER 4

SUNDAY

DECEMBER 6

SECOND SUNDAY OF ADVENT - DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
7:30 am

† Maria Augustyn
† Andrzej Grajdura (14 RŚ)
† Regina Godlewska

9:00 am † Ryszard Stróż
† Zofia † Władysław Łukaszyk

od Stanley i Nelli Babula
od rodziny
od Jadwigi i Józefa
od syna
od Stasia Masny z rodziną

FIRST FRIDAY - PIERWSZY PIĄTEK

6:30 am † Ks. Infułat Stanisław Grzybek
6:30 pm

NIEDZIELA

MSZA ŚW. I NABOŻEŃSTWO
DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

† Tekla Mrugała
† Maria † Jan Brynczka
† Angelika † Andrzej Pacyga
† Anna † Wojciech Wyka

od wnuczki Zofii
od rodziny
od rodziny
od Józefa Wyka

11:00 am ZA PARAFIAN
† Jan Oleksy
od żony z rodziną
† Emilian Szala, † Anna † Władysław Synoś
od rodziny
5:00 pm † Józef (2 RŚ) † Elżbieta Tomaszkowicz

od syna z rodziną

TODAY SUNDAY
FIRST SUNDAY OF ADVENT
To you, I lift up my soul, O my God. In you, I have trusted;
let me not be put to shame. Nor let my enemies exult over me;
and let none who hope in you be put to shame.
THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Tobie ufam, Boże,
niech zawód mnie nie spotka. Niech moi wrogowie nie
triumfują nade mną, nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie
zawstydzony.
W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

Today,

First Sunday of Advent the new litur gical year
begins, THE YEAR OF GRACE. The scriptures tell us that we
must be on guard for the Day which is to come when all will be
fulfilled. As we await the coming of Christ, let us love one
another, observing his covenant and decrees.

We want to inform ever yone that as of the Fir st Sunday of
Advent, the Sunday evening masses will be celebrated at 5:00
PM not at 5:30 like now. Please make a note of this and
make sure that you inform everyone among your family and
friends , of this fact.

We welcome Msgr. Andrzej Gorczyca, who will be with us
during the Advent and Christmas.

Today,

Sunday, the second collection will be for the
purpose of heating our church. We hope that you will be
generous and we will not be forced to cut on heating, so, that
everyone who comes to Mass and other services, will be
comfortable.

Shortly,

the Christmas Schedule for Masses dur ing the
Christmas Holy Days, will be mailed to all registered
parishioners. Included will be the proposed schedule for
“Kolęda” (Blessing of Homes). The Advent confessions will
be heard on Thursday, December 17, 2015 from 5:00 pm to
8:30 pm.

We received few prayer books from Poland “Modlitewnik
za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II” and a DVD with
prayers with the same title. People who pray for the
intercession of the Saint John Paul II and do participate in the
monthly Devotions to the Saint, are encouraged to purchase this
prayer book or the DVD in the Sacristy for $10.00 a piece.

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
Last Sunday collection Second collection

(Missions)

God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!

Dzisiaj, z Pierwszą Niedzielą Adwentu, r ozpoczyna się
nowy rok liturgiczny, ROK ŁASKI. Pismo Święte mówi nam,
że musimy być przygotowani na Dzień, który nadejdzie
i wszystko się wypełni. Czekając na przyjście Chrystusa,
otaczajmy się wzajemną miłością, przestrzegając przykazania.
że począwszy od Pier wszej Niedzieli
.Informujemy,
Adwentu, niedzielna popołudniowa Msza św. odprawiana
będzie o godz. 17:00 (5:00 PM), a nie jak dotąd o godz.
17:30. Prosimy o poinformowanie krewnych i znajomych o tej
zmianie.

Witamy w naszej parafii Ks. Prałata Andrzeja Gorczycę,
który będzie posługiwał w czasie Adwentu oraz Bożego
Narodzenia.

Dzisiaj,

dr uga taca pr zeznaczona będzie na ogr zewanie
kościoła. Liczymy na waszą ofiarność tak byśmy nie byli
zmuszeni do ograniczania ogrzewania podczas Mszy św. czy
innych nabożeństw w kościele.

Wkrótce

zostanie rozesłany porządek spowiedzi or az
nabożeństw w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz program
kolędy. Spowiedź Adwentowa odbędzie się w naszym kościele
we czwartek, 17 grudnia 2015, od godz. 17:00 do 20:30 (od
5:00 do 8:30 wieczorem).

Otrzymaliśmy kilka modlitewników z Polski pt.
„Modlitewnik za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II”
oraz płyty DVD pod tym samym tytułem. Jest to piękne
wydanie dla osób, które modlą się o wstawiennictwo Św. Jana
Pawła II , a szczególnie dla biorących udział w miesięcznym
Nabożeństwie do Świętego. Można nabyć książkę lub płytę z
modlitwami w Zakrystii w cenie po $10.00 za sztukę.
Ponieważ zbliża się koniec roku, 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 w
ogóle, 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.: 973-437-9741.
Taca z ostatniej niedzieli
Druga taca : (Misje)
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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