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

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

Date: December 18, 2016
FOURTH SUNDAY OF ADVENT

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

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

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
DECEMBER 18
FOURTH SUNDAY OF ADVENT
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

7:30 am

O zdr owie, Błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Najświętszej dla Marka z okazji 30-tych
urodzin
- od rodziny

9:00 am Dziękczynna Błagalna o zdrowie i błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla Juli Zon i Józefa
Denisiuk z okazji urodzin
† Józefa i Jan Paluch oraz Zofia i Władysław Bienias
† Nicholas Chciuk
- od Gusciora family

11:00 am

Za par afian
† Stanisława Karcz
- od Jana i Stanisławy Masny
† Władysław Zakrzewski (20 RŚ) - od żony i dzieci

5:00 pm † Adela Pacewicz

MONDAY

PONIEDZIAŁE

6:30 am † Jan Leja

TUESDAY

DECEMBER 19
- od mamy

WTOREK

6:30 am † Jan Leja

WEDNESDAY

- od Maciej Piluk

DECEMBER 20
- od mamy

ŚRODA

DECEMBER 21

6:30 am † Julian, Piotr oraz Eugenia - od żony i synów Kisiel

THURSDAY

CZWARTEK

6:30 am † Kazimierz Wolak

FRIDAY

PIĄTEK

6:30 am † Estelle Sokolewicz (RŚ)

DECEMBER 22
- from family

DECEMBER 23
- od rodziny

SATURDAY

SOBOTA
DECEMBER 24
Christmas Vigil - Wigilia

7:00 am † Andrzej Osika (1RŚ)
12:00 am

- od żony Marty

Shepherd’s Mass - Pasterka
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kś.
Prołata Stanisława Leśniowskiego - od przyjaciół
† John J. Baron (anniversary)
- from sons John & Peter
† Bronisław Błądek
- od żony i syna
† Czesław, Anna oraz Irena Kropiewnickie
- od Gieni z rodziną
† Józef Gusciora
† Aniela Burnat

- od żony i dzieci
- od Janusza Gusciora

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

- od Marii z rodziną

9:00 am 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
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

TODAY SUNDAY

Fourth Sunday Of Advent

Drop down dew from above, you heavens, and let the clouds
rain down in Just One; let the earth be opened and bring forth
a savior.
THIS WEEK-ANNOUNCEMENTS
Today, Sunday, December 18 there will be a special collection
after every Mass. The collection will be a Christmas collection
for alter servers.

Today, Sunday, December 18 there will also be a Christmas
show after 9 am Mass. The Christmas show is put together by
the CCD program. If interested please attend the school
auditorium after 9 am Mass.
This Saturday after 7:00 am Mass will be Novena to Our Lady
of Czestochowa.
We are collecting money for this years Christmas flowers. All

parishioners should have received an envelope in which they can
make a donation for the flowers. If you have not yet received the
envelopes for this years flower donation you may find one in the
back of the Church. God Bless You!

This years Midnight Mass is on Saturday, December 24th.
Come celebrate this glorious celebration with Most Rev. Arthur
J. Seratelli, Bishop of Paterson Diocese.The morning Mass will
be said as usual at 6:30 am. There will be no confession on this
day. Christmas Eve is the time for special reflection and family.
When we share the white traditional wafer during the meal, let
us remember our departed family members, friends and all those
who cannot be with us, or their close ones, on this special night,
and the empty extra place by the table should remind us that we
should be ready to receive lost or homeless individual, who may
be the New Born Savior.
On Sunday December 25, 2016 it is Christmas Day. The Masses
will be said at 7:30 & 11:00 am in Polish, and 9:00 am in
English. There will be no mass in the afternoon.
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.

There are now articles, images, and videos you may look at in
regard of Sanctity of Life. If you wish to take a look at any of
these please visit www.pro-lifearticles.org.
Last Sunday collection

$3,245.00
$1,787.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

Czwarta Niedziela Adwentu

Niebiosa, spuście Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz
spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.
W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
Dzisiaj w niedziele 18-tego grudnia będziemy mieć specjalną
kolekta po każdej Mszy św. Specjalna kolekta zostanie
przeznaczona dla ministrantów z Naszej Parafii.

Dzisiaj

w niedziele 18-tego grudnia odbędzie się również
przedstawienie na Boże Narodzenie po Mszy św. o 9 rano.
Przedstawienie na Boże Narodzenie zostało ułożone przez
program CCD. W razie zainteresowania prosimy o przyjście do
audytorium szkoły po Mszy św.

W

każdą sobotę po Mszy Świętej o 7:00 rano odbędzie się
Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.

W tym roku koperty na kwiaty zostały wysłane do wszystkich

parafian. Każdy z was może dać donacje na kwiaty na
tegoroczne Boże Narodzenie. Jeżeli koperta nie była wysłana
można też znaleźć koperty przy wyjściu z Kościoła. Za każdą
donacje dziękujemy! Bóg Zapłać!

Tegoroczna Pasterka jest w dniu 24 grudnia w sobota. Przyjdź
uczcić tą wspaniałą uroczystość z Biskupem Arthur J. Seratelli, z
Diecezji Paterson oraz z innymi członkami Parafii. Msza św.
odprawiona zostanie rano o godz. 6:30 jak zazwyczaj. We
Wigilię nie będzie spowiedzi. Wigilia to specjalna okazja do
refleksji i dla rodzinnej. Dzieląc się tradycyjnym opłatkiem w
czasie wieczerzy wigilijnej, pamiętajmy o naszych bliskich,
którzy odeszli oraz o tych, którzy nie mogą być ze swoimi
bliskimi, a puste miejsce przy stole wigilijnym niech nam
uświadomi, że należy przyjąć bezdomnego czy zagubionego, w
którym jest sam nowo narodzony Zbawiciel.
Niedziela,

25 grudzień 2016, Dzień Bożego Narodzenia. Msze
św. odprawione będą o godz. 7:30 i 11:00 przed południem po
polsku oraz o godz. 9:00 rano po angielsku.

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, 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.

Pro-Life ma swoją stronę gdzie można obejrzeć

teksty, zdjęcia i
filmy o świętości życia. Jeśli chcesz spojrzeć na którykolwiek z
nich prosimy pójść na stronę, www.pro-lifearticles.org.
Taca z ostatniej niedzieli
$3,245.00
Druga taca
$1,787.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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