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

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

Date: December 10, 2017
Second Sunday of Advent
Druga Niedziela Adwentu

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

St. Joseph Church E-mail:
stjosephchurchpassaic@gmail.com
St. Joseph Church Facebook:

GODZINA ŚWIĘTA (Adoracja Najśw. Sakramentu)

to come to the Rectory to make arrangements

https://www.facebook.com/KosciolSwJozefaPassaic

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

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.

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)

NIEDZIELA

SUNDA Y
DECEMBER 10
Second Sunday of Advent
Druga Niedziela Adwentu

NIEDZIELA

SUNDA Y
DECEMBER 17
Third Sunday of Advent
Trzecia Niedziela Adwentu

7:30 am † Józefę Bednarz (Msza Gregorianska)

7:30 am † Józefę Bednarz

9:00 am O łaskę zdrowia, siły do zwalczenia choroby i
Błogosławieństwo Boże dla Patryka
- od rodziny
† Ryszard Stróż
- od syna z rodziną
† Henryk Babiel
- od Ireny i Marka

9:00 am Dziękujemy Matce Boskiej Fatimskiej za opiekę
nad rodziną Chmielowskich i dalszą opiekę
- od Chmielowscy
† Józefa Paluch
- od syna z rodziną

11:00 am 1. Za parafian
2. O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Marii z
okazji urodzin
† Agnieszka Szczurek
- od córki
† Maria, Walenty i Józef Antolak
† Jan i Katarzyna Hasaj
- od rodziny
† Józef i Elżbieta Tomaszkowicz - od syna z rodziną

11:00 am 1. Za parafian
2. O zdrowie i Boże Błogosławieństwo do Piotra i
Iwone Gusciora
- od przyjaciół
† Irena Gutkowski i Stefania Szewczyk
† Richard Andruskiewicz
- od Mamy i siostry
† Józef Pietruś (13RŚ)
- od rodziny
† Władysław Zakrzewski (20RŚ)
- od żony i dzieci
† Anna i Władysław Zuba
- od syna z rodziną

6:00 pm † Stefan Kałafut (6RŚ) i Paweł Drażek
MONDAY

PONIEDZIAŁEK

DECEMBER 11

- od rodziny Gardiasz

6:00 pm O łaskę zdrowia, siły do zwalczenia choroby i
Błogosławieństwo Boże dla Patryka
- od rodziny

6:30 am † Józefę Bednarz (Msza Gregorianska)
† Helen Sasiela
† Jan Leja - od Józefa i Anny Leja
TUESDAY

WTOREK
DECEMBER 12
Our Lady of Guadalupe

6:30 am † Józefę Bednarz
WEDNESDAY

- od Bronisławy Stec

ŚRODA
DECEMBER 13
Saint Lucy, Virgin and Martyr

6:30 am † Józefę Bednarz

- od Krysi Dwornicki

THURSDAY
CZWARTEK
DECEMBER 14
Saint John of the Cross, Priest and Doctor of the Church
6:30 am † Józefę Bednarz

- od Krysi Dwornicki

FRIDAY
PIĄTEK
DECEMBER 15
Third Friday of the Month//Trzeci Piątek Miesiąca
6:30 am 1. O Boże Błogosławieństwo dla Doroty i Stanisława
Puzio z rodziną
- od przyjaciół
† Józef Jurgowski
- od rodziny Koc
6:30 pm

Koronka do Miłosierdzia Bożego
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące - od Łomżyniaka
2. Za dzieci objęte modlitwą rodziców róży imienia
Św. Alfonsa Liguori
† Stefania Kutarnia
- od Małgorzaty Błachut
† Marta Trzepacz
- od rodziny Kalinowski

SATURDAY
7:00 am † Józef Faltyn
† Jan Leja

SOBOTA

DECEMBER 16

- od rodziny Maria i Józef Dwornicki
- od Zofii i Stanisława Leja

5:00 pm † For health and God’s Blessing for Joseph Archer

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych:
SZCZEGÓLNIE ZA PARAFIAN
Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj IM świeci!

TODAY SUNDAY

Second Sunday Of Advent

DZISIAJ W NIEDZIELĘ
Druga Niedziela Adwentu

Ludu Boży, oto Pan przyjdzie, by zbawić narody; Pan do posłyszeć swój głos
pełen chwały i uraduje się wasze serce.

O people of Sion, behold, the Lord will come to save the
nations, and the Lord will make the glory of his voice heard in
the joy of your heart

W TYM TYGODNIU - OGŁOSZENIA

THIS WEEK - ANNOUNCEMENTS

Św. Specjalna kolekta przeznaczona na kwiaty na Boże Narodzenie. Bóg
Zapłać!

Today, Sunday, December 10, 2017 we havea special collection after every

Mass. The collection is for Christmas Flowers. Thank you for your generosity.
God Bless You!

O

n Thursday, December 14, 2016 there will be confession from 4:00pm to 8:00
pm.

Dzisiaj, w niedzielę, 10 grudnia mamy specjalną kolekta po każdej Mszy
W czwartek, 14 grudnia odbędzie się spowiedź od 16:00 do 20:00
W piątek, Trzeci Piątek Miesiąca, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza

Św. o 18:30

W

This Friday, Third Friday of the Month, Mass and The Chaplet of the Divine

sobotę Msza Święta o 7:00 rano z Nowenna do Matki Bożej
Częstochowskiej.

This Saturday after 7:00 am Mass will be Novena to Our Lady of Czestochowa.
On Sunday, December 17, 2017 there will be a collection after every Mass. The

Drodzy parafianie, spośród 700 zarejestrowanych parafian nasza parafia

Mercy at 6:30 pm.

W

niedzielę, 17 grudnia będzie kolekta po każdej Mszy Św. Kolekta
zostanie przeznaczona na naprawę pieca. Bóg Zapłać!

Dear Parishioners, out of the 700 registered parishioners our Parish has only

otrzymała 212 koperty. Bardzo ważne jest, aby wszyscy nasi parafianie
uczestniczyli w Mszy Św. w każdą niedzielę.Wszyscy katolicy z naszej
parafii mają obowiązek uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych
Mszach św. oraz wspierania swojej parafii poprzez składanie ofiar na kościół
przy użyciu kopert otrzymywanych przez pocztę lub znajdujących się przy
wejściu do kościoła.

Choir “Aria” in Wallington, NJ invites you all to join them in their annual

hór "Aria" w Wallington, NJ zaprasza wszystkich do dołączenia do ich
dorocznego "Opłatka", który odbędzie się w niedzielę, 10 grudnia 2017 o
godzinie 14.00. Opłatek odbędzie się w Cracovia Manor (196 Main Avenue,
Wallington, NJ). W programie: koncert kolęd, pastorałka biesiadowa i dramat
wigilijny, spotkanie dzieci z Mikołajem oraz wspólne kolędowanie. Wstęp
$40.00 od osoby (dzieci do lat 12 - $20.00) W cenie biletu gorący bufet, deser
i napoje. Po rezerwacje prosimy 551-666-9352. Bilety też do nabyća u
członków chóru.

collection will be for furnace repair. Thank you for your generosity. God Bless
You!

received 212 envelopes in collection. It is very important that all of our
parishioners come to Mass every Sunday. Sunday Mass is an obligation and you
all should take part in it. As a Catholic all of our parishioners are obligated to
participate in Mass, do not make not going to Church one of your weekly habits.
As a Parish we should have our parishioner number increase instead of decrease.
We ask you all to participate in Mass. Thank you.
“Opłatek” which will take place on today, Sunday, December 10, 2017 at 2:00
pm. The event will take place at Cracovia Manor (196 Main Avenue,
Wallington, NJ). In the program: concert, pastoral feasting, Christmas play, and a
chance to meet Santa as well as a chance to sing Christmas Carols. Tickets are
$40/person (kids up to the age of 12 are $20). Included in the ticket is a hot
buffet, dessert and drinks.

C

ome and enjoy breakfast with Santa as Christmas comes to life. Breakfast
with Santa will take place on Saturday, December 16, 2017 at 9:00 am to 11:00
am at 314 Paramus Rd., Paramus, NJ. The cost for adults $15 and $10 for
children. All children under the age of 5 are FREE. All children must be
accompanied by an adult. There will be breakfast, live nativity, crafts and a
free photo with Santa. To get the tickets (presale) call 201-445-4466 ext. 118
(Mary) Get your tickets soon because SPACE IS LIMITED!

Choir “Aria” will be performing in our Parish on Sunday, December 25, 2017

(Christmas Day) at 11:00 am.

We have a new Parish Facebook page:

Z

apraszamy wszystkich na śniadanie z Mikołajem. Śniadanie z Mikołajem
odbędzie się w sobotę, 16 grudnia 2017 r., o godzinie 9:00 do 11:00 pod
adresem 314 Paramus Rd., Paramus, NJ. Koszt od dorosłych $15 i $10 od
dziecka. Wszystkie dzieci w wieku poniżej 5 lat nie płacą. Wszystkie dzieci
muszą być pod opieką osoby dorosłej. Zapraszamy wszystkich na
śniadanie, zabawę i zdjęcie z Mikołajem, również można zobaczyć piękną
szopkę na żywo! Za bilety i informacje proszę dzwonić pod numer 201-4454466 ext. 118 (Mary)

Chór "Aria" wystąpi w naszej parafii w niedzielę, 25 grudnia
2017 r. (Boże Narodzenie) o godz. 11.00 rano.

St. Joseph Church facebook:

https://www.facebook.com/KosciolSwJozefaPassaic

https://www.facebook.com/KosciolSwJozefaPassaic

St. Joseph Church email:

stjosephchurchpassaic@gmail.com

Fr. Jakub’s email:

Kubagrzybowski1@gmail.com

Fr. Jakub’s facebook:

St. Joseph Church email:
Fr. Jakub’s email:

stjosephchurchpassaic@gmail.com
Kubagrzybowski1@gmail.com

Fr. Jakub’s facebook:
I

C

https://www.facebook.com/kuba.grzybowski.3
Christmas Season Hymns from the Cathedral

n commemoration of the renovation and reopening of the Cathedral of John the
Baptist in Paterson, NJ, the musicians there created a Christmas Carol CD, with
the proceeds from its sale going to the Cathedral for the explicit purpose of
serving the homeless and the needy. The CD contains eight popular, traditional
Christmas carols for a fee of $12.50 payable by check via the order form located
in the church office - or by calling Tom Kieren at 973-214-6473 or email
pastoral140@earthlink.net. This commemorative CD seems ideal for Christmas
gift giving idea for family and friends during the Christmas season, not to
mention the advantage of its tax deductibility. The performance represents a
memorialized set of hymns that have passed the test of time for hundreds of
years in both the religious and secular worlds of music. The CD can be heard
during the Christmas season on Sirius SM radio (129) from the “Sounds of the
Spires” program where trumpeter Thomas Kieren was interviewed (along with
excerpts of the music) by the Music Director of St. Patrick's Cathedral in New
York City. The CD was also reviewed by the Beacon Diocesan newspaper a few
weeks ago. Other musicians included the organist, a jazz guitarist, and violist.

Last Sunday collection

$3,429.00
$1,060.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

https://www.facebook.com/kuba.grzybowski.3

W

szyscy katolicy z naszej parafii mają obowiązek uczestniczenia w
niedzielnych i świątecznych Mszach św. oraz wspierania swojej parafii
poprzez składanie ofiar na kościół przy użyciu kopert otrzymywanych przez
pocztę lub znajdujących się przy wejściu do kościoła. Kolejnym
obowiązkiem jest coroczna opłata z racji przynależności do parafii: $20.00
od rodziny, $10,00 osoba samotna.

Z

okazji renowacji i ponownego otwarcia Cathedral of John the Baptist w
Paterson, New Jersey, muzycy stworzyli płytę “Christmas Carol”, z której
dochody ze sprzedaży trafiają do Katedry dla wyraźnego celu służenia
bezdomnym i potrzebującym. Płyta zawiera osiem popularnych tradycyjnych
kolęd w cenie $12.50. Można zapłacić za płytę czekiem a formularz
zamówienia się znajduję w kancelarii - lub można dzwoniąc do Tom Kieren 973-214-6473 email pastoral140@earthlink.net. Ta pamiątkowa płyta wydaje
się idealnym prezentem na świąta, dla rodziny lub przyjaciół. Płyta CD
można usłyszeć w okresie świątecznym w radiu Sirius SM (129) z programu
"Sounds of the Spires", podczas którego trębacz Thomas Kieren był
przesłuchiwany (wraz z fragmentami muzyki) przez dyrektora muzycznego w
St. Patrick’s Cathedral w Nowym York City. Płyta została również
zrecenzowana przez gazetę Beacon Diocesan kilka tygodni temu.

Taca z ostatniej niedzieli
$3,429.00
Druga taca
$1,060.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!
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