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

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

Date: May 19, 2019

5 Sunday of Easter
5 Niedziela Wielkanocna

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

REV. MSGR. STANLEY LEŚNIOWSKI, Pastor
Rev. Hubert Jurjewicz, ph.D.,Psy.D
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: 6:00 PM
Holy Day: 7:30, 11:00 AM, 6:00 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 6:00 PM
First Friday: 5:30 to 6:00 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.

Mass and The Chaplet of the Divine Mercy
every Friday of the month at 6:00 pm

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

Msza Św. i Koronka Do Miłosierdzia Bożego

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

Devotion to St. John Paul II every second Wednesday

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.

ST. JOSEPH CHURCH E-MAIL:
St.JosephChurch@mail.com

w każdy Piątek miesiąca o godz. 6:00 wieczorem

of the month at 6:00 PM followed by the Mass.
w każdą
drugą środę miesiąca o godz. 6:00 wieczorem,
po Nabożenstwie odprawiona będzie Msza Św.

Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II

GODZINA ŚWIĘTA (Adoracja Najśw. Sakramentu)

Pierwszy Czwartek miesiąca od godz. 6:00 wieczorem

HOLY HOUR (Adoration of the Blessed Sacrament)
Every First Thursday of the month from 6:00 pm

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

PIERWSZY PIĄTEK

Pierwszy Piątek miesiąca od godz. 6:00 wieczorem
Msza Św. oraz Wystawienie Najświetszego Sakramentu

NIEDZIELA
SUNDAY
MAY 19
5 Sunday of Easter // 5 Niedziela Wielkanocna
7:30 am † Andrzej Osika
- od żony Marty
9:00 am 1. On the occasion of finishing school, many
graces of God for Sylwia and for further protection
of Jesus and the Divine Mother on her summer
vacation
- from parents and brother
2. For health, God’s Blessing and the protection of
the Most Holy Mother for Jacek on his
birthday
- from wife and kids
† Andrew Maciag
- from daughter and family

11:00 am

Nabożeństwo Majowe
1. Za parafian
2. O zdrowie i opiekę Matki Bożej w dniu 18-tych
urodzin dla Patryka
- od rodziny
3. O zdrowie, Dary Ducha Świętego i Opiekę Matki
Najświętszej dla Veronici Lach z okazji 18-tych
urodzin
- od mamy i siostry
4. O Błogosławieństwo Boże dla Tomasza Kedzia z
okazji Chrztu Świętego
† Mariana Bryja
- od wnuczki
† Stanisław Nowak
- od żony z dziećmi
† Zofia Mydra
- od rodziny Mateja
† David Sas
- od Mieczysława i Anny Sas

6:00 pm † Stanisław Lisowski
† Tadeusz Wyka (12RŚ)
MONDAY

PONIEDZIAŁEK

6:30 am † Józef Gusciora (11RŚ)
6:30 pm

- od żony
- od dzieci
MAY 20
- od dzieci

WTOREK

MAY 21

6:30 pm

Nabożeństwo Majowe

WEDNESDAY

- od Marii i Tadeusza Karcz

6:00 pm Msza Św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego
6:30 pm

Nabożeństwo Majowe

SATURDAY
7:00 am

SOBOTA

MAY 25

Nowenną do Matki Bożej Częstochowskiej
† Jerzy Kononiuk
- od siostry Grażyny z rodziną

5:00 pm † Ks. Prałat Adam Skrzypiec
NIEDZIELA

SUNDAY
6 Sunday of Easter
6 Niedziela Wielkanocna

MAY 26

7:30 am † Jan Masny
- od Marysii i Troy Pilsbury z rodziną
† Wiktor Dowbysz
- od Marii z rodziną
† Józef Kowalczyk
- od siostry z rodziną
9:00 am † Anna Sołtysik
11:00 am

Nabożeństwo Majowe
Za parafian
† Władysław i Agnieszka Bryja
- od córki
† Karol Zoładek (1RŚ)
- od syna
† Bronisława Bladek
- od Moniki z rodziną
† Maria Blazon
- od Brunciak family
† Aniela Sobito i Anna Palen
- od dzieci

6:00 pm † Józef Leśniowski

ŚRODA

MAY 22

Nabożeństwo Majowe

THURSDAY

BAPTISM - CHRZEST:

Szymon Kozdra

Za dusze w czyśćcu cier piące nie mające znikąd
pomocy
- od rodziny Puzio

6:30 pm

6:30 pm

6:30 am † Jan Masny

MAY 24

niedziela, 26 maja 2019, godz. 12:00pm
Sunday, May 26, 2019, 12:00 pm

6:30 am † Jan Masny

6:30 am

PIĄTEK

Nabożeństwo Majowe

TUESDAY

6:30 am

FRIDAY

CZWARTEK

MAY 23

Za dusze w czyśćcu cier piące nie mające znikąd
pomocy
- od rodziny Puzio
Nabożeństwo Majowe

God bless this child
Boże błogosław to dziecko!

TODAY SUNDAY

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

5 SUNDAY OF EASTER

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

O sing a new song to the Lord, for he has worked wonders; in
the sight of the nations he has shown his deliverance, alleluia.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na
oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja.

This Week - Announcements:

W Tym Tygodniu - Ogłoszenia:

Our Diocese will honor the Mother of God at the annual May

Nasza diecezja będzie czcić Matkę Bożą, dzisiaj w niedzielę,

Crowning at the Cathedral of St. John the Baptist today
Sunday, May 19th at 3:30 pm. Parking will be available in the
county lot.

19 maja o 15:30 w Cathedral of St. John the Baptist . Parking
będzie dostępny.

May is the month dedicated to Mary. The May Devotions will
be every Monday to Friday at 6:30 pm. Every Saturday after
7:00 am Mass and Sunday after 11:00 am Mass.

Nabożeństwa Majowe będę odprawiane od poniedziałku do
piątku o godzinie 18:30. W sobotę po Mszy Św. rano o
godzinie 7:00 oraz w niedzielę po Mszy Św. o godzinie 11:00.

Friday, Mass and The Chaplet of the Divine Mercy at 6:00 pm.

Piątek, Msza Św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia

Saturday

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

Sobota, Msza Święta o 7:00 rano z Nowenną do Matki Bożej

CCD Announcements:

Ogłoszenia CCD:

CCD registration last day to sign up your child(ren) is today

Dzisiaj jest ostatni dzień na zapisanie dziecka na lekcje CCD,

May 19, 2019, At registration it is required that parents bring
their parishioner book with them, the book must be up to date,
and will be shown to the director of the CCD program. We
would also like to remind everyone to not forget to come to
Masses during summer break. We wish all the children a happy
and safe summer .

Przy rejestracji każdy rodzic ma obowiązek do przyniesienia
książeczki parafialnej, książeczka powinna być aktualna, aby
zapisać dziecko książeczka będzie potrzebna do pokazania
Dyrektorowi CCD. Prosimy nie zapominać o uczestnictwie
we Mszach Św. w czasie przerwy wakacyjnej. Życzymy
wszystkim dzieciom szczęśliwego i bezpiecznego
wypoczynku.

Thank You:

Dziękujemy:

Thank you to everyone who has donated to the roof repair.

Dziękujemy tym którzy już złożyli donacje na remont dachu.

Aditional Information:

Dodatkowe Informacje:

Today, May 19, 2019 St. Joseph’s Senior Home will be visiting.

Dzisiaj 19 maja 2019 r. będzie możliwość dowiedzieć się

St. Joseph’s Senior Home is an assisted living and nursing center
located at 1-3 St. Joseph's Terrace, Woodbridge, NJ 07095. The
dedicated Sisters and will discuss how they can help provide an
active, safe and secure home environment. The main goal is to
nurture emotional and spiritual well-being of each individual
resident and attend to the physical needs.
For more information, Nursing Center: 732-750-0077
Assisted Living: 732-634-0004,
website: www.stjosephseniorhome.org,
email: info@stjosephseniorhome.com

There will be an annual Polish Mass and May Devotions at the

Marian Shrine Salesians of St. John Bosco (174 Filors Lane) in
Stony Point, NY this Memorial Day, Monday May 27, 2019,
event will begin at 10:00 am and will be until 5:00 pm.

July 28, 2019 Bus Trip From St. Joseph’s Church to

Czestochowa National Shrine of our Lady for St. Ann’s Day. On
September 14, 2019 trip to Shrine of Divine Mercy in
STOCKBRIDGE, MA for Polish Day that is only once a year.
For information call Maria Boczniewicz of Boczniewicz Travel,
Phone ; (973) 478-3826

Maj jest miesiącem poświęconym Matce Bożej,

o

godzinie 18:00.

Częstochowskiej.

wiecej o St. Joseph Senior Home. St. Joseph Senior Home jest
centrum opieki dla osób starszych, (1-3 St. Joseph's Terrace,
Woodbridge, NJ 07095) Aby uzyskać więcej informacji,
Nursing Center: 732-750-0077
Assisted Living: 732-634-0004,
strona internetowa: www.stjosephseniorhome.org,
email: info@stjosephseniorhome.com

Serdecznie

zapraszamy na uroczystość odpustową ku czci
Maryi Wspomożenia Wiernych do Sanktuarium św. John
Bosco (174 Filors Lane) w Stony Point, NY na dzień 27 maja
o godzinie 10 rano do 17:00. Jest to poniedziałek, Memorial
Day.

Autobus

do CZESTOCHOWY na uroczystość św. Anny w
dniu 28 lipca 2019r., oraz 14 września 2019r. na Dzień Polski
do NARODOWEGO SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO w Stockbr idge, MA. Wyjazd z Kościoła św.
Józefa w Passaic, NJ 07055. Więcej informacji: MARIA
BOCZNIEWICZ - TEL. (973) 478-3826

TODAY SUNDAY

DZISIAJ W NIEDZIELĘ

5 SUNDAY OF EASTER

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

O sing a new song to the Lord, for he has worked wonders; in
the sight of the nations he has shown his deliverance, alleluia.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda; na
oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja.

Aditional Information:

Dodatkowe Informacje:

District 7 of the Polish Singers’ Alliance of America will be

Dystrykt 7 Polskiego Związku Śpiewaków w Ameryce,

holding their convention in Passaic, NJ on Saturday May 25,
2019. 10 chorus groups will be competing which will include
mixed, female and male groups. Combined choruses will sing at
Holy Mass at our church, St. Joseph at 5:00 PM, the homily will
be said in polish. After the Mass there will be a special concert
at the church.

organizuje konwencje w sobotę, 25 maja 2019 w Passaic NJ.
Udział weźmie 10 chórów. Po konwencji będzie Msza św. w
naszym kościele św. Józefa o godz. 17:00 (kazanie będzie po
polsku) z udziałem wszystkich śpiewaków. Po Mszy św.
Chóry wezmą udział w koncercie w Kościele.

Church envelopes are no longer mailed home. The envelopes

Kościelne koperty już nie będą wysyłane do domu. Koperty

are at the rectory, it is in a box which has envelopes for the
whole year. We ask to pick up the envelopes.

In addition to Church Envelopes, there are still 103 parishioners
who have not yet picked up their envelopes. If you have not
picked up your envelopes please do so.

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.
Parish yearly dues are $20 per family and $10 for single.

Catholic Charities - Diocese of Paterson
Due to unprecedented requests for assistance from Catholic

Charities’ food pantries and in order to fullfill our obligations to
the poor, Bishop Serratelli has authorized a Diocesan-wide food
collection in all parishes and agencies on the Feast of Corpus
Christi, Saturday/Sunday June 22 and 23, 2019. We are all being
asked to bring in Laundry Detergent on that day. In addition to
this you can also make a cash/check donation payable to
Catholic Charities or online at www.ccpaterson.org/corpus.

The Parish Belongs to all of us and only through the parish
community we can achieve our goals. The challenge is ours.

są w kancelarii. Prosimy o pobranie kopert.

Nadal jest 103 par afian, któr zy jeszcze nie odebr ali
kościelnych kopert. Jeśli parafianin nie odebrał jeszcze
kopert, prosimy o przybycie do kancelarii.
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
przychodzą często osoby, które nie są zapisane w ogóle, a
potrzebują zaświadczenie na świadka czy chrzestnych. Takie
zaświadczenie nie może być wystawione tym osobom! Koszt
$20 za rodzinę lub $10 za osobę.

Katolickie organizacje charytatywne
Diecezja Paterson:
Z powodu bezprecedensowych próśb o pomoc ze strony

Catholic Charities (organizacje charytatywne) oraz w celu
wypełnienia naszych zobowiązań wobec ubogich, biskup
Serratelli zatwierdził zbiórkę obejmującą całą diecezję we
wszystkich parafiach i agencjach w święto Bożego Ciała,
sobota / niedziela 22 czerwca i 23, 2019. Nasza parafia ma
obowiązek przynieść proszek do prania w tym dniu. Oprócz
tego można również przekazać darowiznę gotówkową /
czekową na Catholic Charities lub online na stronie
www.ccpaterson.org/corpus.
Nasza Parafia należy do nas wszystkich i tylko dzięki naszemu
zaangażowaniu, będziemy mogli dalej realizować nasze cele.
Dziękujemy wszystkim za waszą a hojność

First collection

$2,067.00
$1,628.00
God Bless You for all donations, Bóg Zapłać!
Second collection

Pierwsza Taca
$2,067.00
Druga taca
$1,628.00
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać!

The Month of Mary

Memorare
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony,
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić
słowami moimi, ale usłysz je łaskawie
i wysłuchaj. Amen.

Memorare
Remember, O most gracious Virgin Mary,
that never was it known that anyone who fled to
your protection, implored your help or sought your
intercession, was left unaided.
Inspired with this confidence, I fly to you, O Virgin
of virgins, my Mother; to you do I come, before you I
stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word
Incarnate, despise not my petitions, but in your
mercy hear and answer me. Amen.
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