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

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

Date: March 19, 2017
Third Sunday of Lent
Trzecia Niedziela Postu

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
Monday: 7:30 PM - 8:30 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

MARRIAGES: Contact the priest one year in advance.
Należy ustalić z księdzem na rok przed ślubem
SICK CALLS: At any time; day or night, call
or pick up the priest at the Rectory.
FUNERALS/POGRZEBY: The family of the deceased is asked
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- 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

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

Koronka i Msza Św. do Miłosierdzia Bożego

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

Devotion to St. John Paul II every fourth Wednesday

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
Third Sunday of Lent
Trzecia Niedziela Postu

MARCH 19

7:30 am † Franciszek Mateusek (34 RŚ)
- od syna z rodziną
† Jozefa Sarzynska
- od dzieci
† Katarzyna Wolak
- od syna
† Olga Baran
- od syna Joseph Baran
† Stasi
- od córki z rodziną

9:00 am † Richard Rebisz
- od żony i dzieci
† Jan Bednarz (11 RŚ)
- od żony i dzieci
† Helena i Marian Zalewscy
- od rodziny
† Maria Cusumano
- od rodziny
† Edward Zak - from wife, childeren, grandchildren
& great grandchildren
11:00 am Za parafian
† Józef Antolak (2 RŚ)
† Elżbieta i Józef Tomaszkowicz - od syna z rodziną
† Mieczysław i Katarzyna Duda
- od córki Rozali Zakrzewska
† Anna Tazyk (2 RŚ) i Andrzej Tazyk ( 11 RŚ)
- od dzieci
† Józef i Józefa Gusciora
- od brata i szwagra Walter Gusciora
† Maria Augustyn
- od dzieci
4:00 pm GORZKIE ŻALE - BITTER LAMENTATIONS

PONIEDZIAŁEK
Św. Józefa

7:30 am † Jan Leja

CZWARTEK

MARCH 23

6:30 am † Maria, Kaimierz oraz Wacław
† Franciszek Serowik
FRIDAY

- od córki Koslow

PIĄTEK

MARCH 24

6:30 am † Brat Adam Krzysztofik
6:30 pm

Droga Krzyżowa

SATURDAY

SOBOTA

MARCH 25

7:00 am † Kś Prawata Władysław Flek
5:00 pm
NEDZIELA

SUNDAY
Fourth Sunday of Lent
Czwarta Niedziela Postu

MARCH 26

7:30 am † Kś. Antoni Kramarz
9:00 am † Za zmarłych z rodziny Gasior
† Za zmarłych z rodziny Wolakowicz
† John i Marqie Ziobro
-from family
11:00 am

Za parafian
† Dominik Krzysik

- od Kwasnik family

4:00 pm GORZKIE ŻALE - BITTER LAMENTATIONS

5:00 pm † Kś. Stanley Staniek

MONDAY

THURSDAY

MARCH 20

5:00 pm

- od rodziny Sokal

11:00 am † Józef Leśniowski
† Józef Malej
† Józef Oleksiak
7:00 pm † Julia Szpernoga
TUESDAY

WTOREK

6:30 am † Stanisław Sągan

WEDNESDAY
6:30 am † Paul Verbinski
6:30 pm

ŚRODA

- od córki z rodziną
MARCH 21
- od siostry z rodziną
MARCH 22
- from family

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II

Św. Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi
tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca
mego kochał Twego przybranego Syna i Jego
Dziewiczą Matkę.

TODAY SUNDAY

Third Sunday of Lent
When I prove my holiness among you, I will gather you from
all the foreign lands; and I will pour clean water upon you and
cleanse you from all your impurities, and I will give you a new
spirit, says the Lord.
THIS WEEK-ANNOUNCEMENTS

March 20 we celebrate St. Joseph, St. Joseph is the Patron of our

Church. Let us pray to Him to keep us and our families to withstand
good and healthy.
We have begun the Lent season. It is the time during which we are
preparing ourselves for the Resurrection of our Lord. Let it be the time
full of prayer, meditation and small sacrifices and let us offer something
special of our lives to God. The Church is encouraging all not to
participate in festive events, and to stop using alcohol, tobacco and
other pleasures, instead to participate in Gorzkie Żale (Bitter
Lamentations), the Stations of the Cross and the Retreat. The meat
should not be consumed on Fridays.
During Lent, there will be no weddings nor baptisms. Baptisms will be
only in case of an emergency!

This week is the Fourth Wednesday of the month. Mass and Devotions
to St. John Paul II at 6:30 pm.

STATIONS OF THE CROSS every Friday at 6:30 PM. All are

encouraged to participate in the Stations of the Cross!

This Saturday after 7:00 am Mass will be Novena to Our Lady of
Czestochowa.

Gorzkie Żale every Sunday at 4:00 PM in our church, during which we

are meditating Passion of Jesus Christ and the Sorrow of Mother of
God.
In the month of March there will be confession on Mondays at 7:30 to
8:30 PM

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!
On June 25, 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.
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.
There will be a Spring Fling Tricky Tray sponsored by Our Lady of
Victories Church in Paterson. Monday, April 24, 2017 at 6:00 pm at
The Brownstone Restaurant, paterson. Tickets only $40. For tickets
contact the rectory at (973) 279 - 0487.

Last Sunday collection

$2,138.00
$1,329.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Gdy zajaśnieje w was moja światłość, zgromadzę was ze
wszystkich krajów i wyleję na was wodę czystą, i będziecie
obmyci ze wszystkich nieprawości waszych, i dam wam ducha
nowego.
W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA
20 marca obchodzimy Św. Józefa, Św. Józef to patron naszego
Kościoła. Módlmy się do Niego za nasze rodziny o zdrowie i
wytrzymanie w dobrym.
Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Jest to okres, w którym
przygotowujemy się na Zmartwychwstanie Pana. Niech to będzie okres
poświęcony modlitwie i umartwieniu, kiedy to staramy się poświęcić
Bogu coś specjalnego w naszym życiu. W tym okresie Kościół zaleca
powstrzymanie się od zabaw oraz innych przyjemności i używek typu
alkohol, tytoń i tym podobne, oraz zachęca do brania udziału w
nabożeństwach Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej czy Rekolekcjach.
Należy też wstrzymać się od potraw mięsnych w piątki. Korzystajmy też
ze Sakramentu Pokuty, Spowiedzi, która jest nie tylko w naszym
kościele, lecz w każdym kościele w Diecezji w poniedziałki od godz.
19:00 do 20:30.
Podczas Postu nie będzie ślubów ani chrztów! Chrzest jedynie w nagłym
wypadku !
W tym tygodniu przypada Czwarta Środa miesiąca. Nabożeństwo do
Św. Jana Pawła II i Msza Św. o godzinie 6:30 wieczorem.
DROGA KRZYŻOWA odprawiana będzie w każdy piątek o godz.
18:30. Zachęca się do udziału w Drodze Krzyżowej!
W sobotę, po Mszy Świętej o 7:00 rano odbędzie się Nowenna do
Matki Bożej Częstochowskiej.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiane będą w każdą niedzielę
Postu o godzinie 16:00.
W marcu odbędzie się spowiedzi w poniedziałki o godzinie 7:30 do 8:30
wieczorem

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 do naszej parafii, a
potrzebują zaświadczenie na świadka czy chrzestnych. Takie
zaświadczenie nie może być wystawione tym osobom.
25 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.
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.
Oddędzie się Spring Fling Tricky Tray sponsorowane przez Our Lady of
Victories Church w Paterson w poniedziałek, 24 kwietnia 2017 o
godzinie 6:00 wieczorem w Brownstone Restaurant, Paterson. Bilety
tylko $40 . O bilety prosze się skontaktować z plebanię na numer (973)
279 - 0487.
Taca z ostatniej niedzieli
$2,138.00
Druga taca
$1,329.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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