
St. Joseph Church 
 7 Parker Avenue                                          

 Passaic, New Jersey 07055        Phone: (973) 473-2822 

 Fax:    (973) 473-2855 

                                                        

 

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) 

       Sunday:      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) 
 

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 6:00 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 
 

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 Kan-
celarii w celu przekazania  
informacji o zmarłej osobie. 
 
 

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

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 

Msza Św. i Koronka Do Miłosierdzia Bożego 
 w każdy Piątek miesiąca o godz. 6:00 wieczorem 
 
Devotion to St. John Paul II every second Wednesday 
 of  the month at 6:00 PM followed by the Mass. 
Nabożeństwo do Św. Jana Pawła II  w każdą 
 drugą środę miesiąca o godz. 6:00 wieczorem, 
 po Nabożenstwie odprawiona będzie Msza Św.  
 
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 
 
PIERWSZY PIĄTEK  
            Pierwszy Piątek miesiąca od godz. 6:00 wieczorem     
     Msza  Św. oraz Wystawienie Najświetszego Sakramentu  
 

   

Date: June 02, 2019 
The Ascension of the Lord  
Wniebowstąpienie Pańskie 

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

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 



NIEDZIELA                        SUNDAY                          JUNE 09 
Pentecost Sunday 

Zesłanie Ducha Świętego 
 

  7:30 am    O zdrowie, Boże Błogosławieństwo  i opiekę  

                    NMP dla Stanisława Rojek     - od rodziny Gusciora 

 

  9:00 am † Cecylia & Emil Szala, Adam Kotarba 

  

11:00 am 1. Za parafian  

                 † Ryszard Szewczyk  

                 † Maria Blazon                      - od Ireny i Marka Dlugi  

 

  6:00 pm W intencji Panu Bogu znanej  

NIEDZIELA                        SUNDAY                          JUNE 02 
The Ascension of the Lord // Wniebowstąpienie Pańskie 

First Sunday of the Month // Pierwsza Niedziela Miesiąca 
 

  7:30 am    O Błogosławieństwo Boże dla Elżbiety i Stanisław 

                 † Adam Mierzwa                           - od Anny z rodziną  

 

  9:00 am    For  all children who are finishing school for  the  

                    summer   

  

11:00 am 1. Za parafian  

                 2. O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla rodziny  

                    Mateja i Zosii Cuber 

                 † Aniela Plewa                   - od Stasii Masny z rodziną 

                 † Maria Blazon                      - od Zofii i Józefa Kalata  

 

  6:00 pm    Za parafian  

 

 MONDAY                 PONIEDZIAŁEK                     JUNE 03 

 

  6:30 am † Jan Masny                                - od Marii Kowalczyk       

 

TUESDAY                        WTOREK                           JUNE 04 

 

  6:30 am    O Boże Błogosławieństwo dla Elżbieta, Stanisław, 

        Laura i Bartosz 

 

WEDNESDAY                    ŚRODA                             JUNE 05  

 

  6:30 am     O Boże Błogosławieństwo dla Tiffany, Jason,  

         Julia, Piotr 

 

THURSDAY                    CZWARTEK                       JUNE 06 

First Thursday of the Month // Pierwszy Czwartek Miesiąca 

 

   6:30 am  O Boże Błogosławieństwo dla Wiesławy i Józefa 

   

   6:30 pm                  Godzina Święta  
                 O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę  

                   NMP dla Stanisława Rojek  

                                            - od rodziny Chojnacki, Perez i Szorf  

 

FRIDAY                             PIĄTEK                             JUNE 07 

First Friday of the Month // Pierwszy Piątek Miesiąca 

 

  6:30 am  O Boże Błogosławieństwo dla Aneta i Diane 

 

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

 

SATURDAY                       SOBOTA                           JUNE 08 
 

  7:00 am       Nowenną do Matki Bożej Częstochowskiej 
                  O zdrowiei Błogosławieństwo Boże dla Karola Sadło  
                  z okazji urodzin                                         - od Babci 
   
  5:00 pm O Boże Błogosławieństwo dla Iwona  



DZISIAJ  W  NIEDZIELĘ 
 

 

 Wniebowstąpienie Pańskie 
 

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w 
niebo? Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego 

do nieba. Alleluja. 
 

W Tym Tygodniu - Ogłoszenia: 
Czwartek (pierwszy czwartek miesiąca) Godzina Święta o 
godzinie 18:00. 
 

Piątek (pierwszy piątek miesiąca), Msza Św. z Koronką do 
Bożego Miłosierdzia,  o godzinie 18:00.  
 

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

Dziękujemy:  
Dziękujemy tym, którzy już złożyli ofiary na remont dachu. 
 

Dodatkowe Informacje: 

Autobus do CZESTOCHOWY na uroczystość św. Anny w 
dniu 28 lipca 2019r., . na Dzień Polski do Narodowego 
Sanktuarium w Stockbridge, MA. Wyjazd z naszego Kościoła 
Więcej informacji: MARIA BOCZNIEWICZ - TEL. (973) 
478-3826 
 

Kościelne koperty już nie będą wysyłane do domu. Koperty 
są w kancelarii. Prosimy o pobranie kopert. 
 

Nadal jest 103 parafian, którzy jeszcze nie odebrali 
kościelnych kopert. Prosimy o przybycie do kancelarii.  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! Koszt 
$20 za rodzinę lub $10 za osobę.  
 

Na prośbę Catholic Charities  (organizacje charytatywna) 
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. 

W tym czasie, kiedy świętujemy osiągniecia i zakończenia 

Roku Szkolnego i Akademickiego, łączymy się w modlitwie i 
życzeniach, jako wspólnota parafialna z wszystkimi dziećmi i 

studentami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i pomoc, aby 
mogli wzrastać w Łaskach u Boga i u ludzi. Gratulacje od 
waszej Wspólnoty św. Józefa, życzymy wam dużo Bożego 

Błogosławieństwa na wasza dalsza drogę. Szczęść Boże!   

TODAY SUNDAY  
 

The Ascension of the Lord  
 

Men of Galilee, why gaze in at the heavens? This Jesus whom 
you saw ascending into heaven will return as you saw him go, 

alleluia. 
  

This Week - Announcements: 

Thursday (First Thursday of the Month), Holy Hour from 
6:00pm. 
 

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

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

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

Aditional Information: 
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 information call Maria Boczniewicz 
of Boczniewicz Travel, Phone ; (973) 478-3826 
 

Church envelopes are no longer mailed home. The envelopes 
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. 
 

For the request 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. 
 

As we celebrate the graduates accomplishments and share 
prayer and best wishes as a parish community with all kids and 
students.  We are asking God to continue to bless and challenge 
the graduates, helping them grow into the person that He wants 
them to be and the person that the world needs. Congratulations 
to all graduating! Many blessings in all your future devours from 
your Saint Joseph Catholic Church faith community. 

Pierwsza Taca   $2,240.00 
Druga taca       $650.00 
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać! 

First collection                $2,240.00 
Second collection                 $650.00 
God Bless You for all donations,  Bóg Zapłać!  



 
Czerwiec miesiąc poświęcony 

Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa 

 
Litania do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 
 

Kyrie, eleison. Chryste, 
eleison. Kyrie, eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, 
wysłuchaj nas. 
 
 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu, 
Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami Święta 
Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się 
nad nami  
Serce Jezusa, w łonie Matki - Dziewicy przez Ducha 
Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo 
zjednoczone, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się 
nad nami  
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad 
nami  
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się 
nad nami 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad 
nami  
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 
zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad 
nami  
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 
zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj 
się nad nami  
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 
zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby 
mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, 
zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo 
upodobał, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, 
zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj 
się nad nami 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 
zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię 
wzywają, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad 
nami  
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj 
się nad nami 

 
June is the Month of the Sacred 

Heart of Jesus 
 

Litany of the Sacred Heart of 
Jesus 

 
Lord, have mercy on us.  
Christ, have mercy on us. 
Lord, have mercy on us.  
Christ hear us. 
 
 
 

Chrsit, graciously hear us.  
God the Father of Heaven, have mercy on us 
(Repeat have mercy on us. after each line)  
God the Son, Redeemer of the world,  
God the Holy Spirit  
Holy Trinity, one God,  
Heart of Jesus, Son of the Eternal Father,  
Heart of Jesus, formed by the Holy Spirit in  
the Virgin Mother's womb  
Heart of Jesus, substantially united to the  
Word of God  
Heart of Jesus, of infinite majesty,  
Heart of Jesus, holy temple of God,  
Heart of Jesus, tabernacle of the Most High, 
Heart of Jesus, house of God and gate of heaven,  
Heart of Jesus, glowing furnace of charity,  
Heart of Jesus, vessel of justice and love,  
Heart of Jesus, full of goodness and love,  
Heart of Jesus, abyss of all virtues, 
Heart of Jesus, most worthy of all praise,  
Heart of Jesus, King and center of all  
Heart of Jesus, in whom are all the treasures  
of wisdom and knowledge  
Heart of Jesus, in whom dwells all the  
fullness of the Godhead,  
Heart of Jesus, in whom the Father was well  
Pleased, 
Heart of Jesus, of whose fullness we have  
all received,  
Heart of Jesus, desire of the everlasting 
Hills, 
Heart of Jesus, patient and rich mercy,  
Heart of Jesus, rich to all who call upon  
You, 
Heart of Jesus, fount of life and holiness,  
Heart of Jesus, propitiation for our  
offenses,  
Heart of Jesus, overwhelmed with  
reproaches,  
Heart of Jesus, bruised for our iniquities, 
Heart of Jesus, obedient even unto death, 
Heart of Jesus, pierced with a lance,  
Heart of Jesus, source of all consolation,  
Heart of Jesus, our life and resurrection,  
Heart of Jesus, obedient even unto death, 
Heart of Jesus, pierced with a lance,  
Heart of Jesus, source of all consolation,  
Heart of Jesus, our peace and reconciliation,  



 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad 
nami  
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj 
się nad nami  
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad 
nami  
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami  
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się 
nad nami  
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj 
się nad nami  
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze zmiłuj się 
nad nami  
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników zmiłuj się 
nad nami  
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się 
nad nami  
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj 
się nad nami  
 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych zmiłuj 
się nad nami  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj 
się nad nami  
 
K.: Jezu cichy i pokornego Serca.  
W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.  
 
K.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, 
wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na 
chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu 
grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, 
którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić 
przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa 
Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki 
wieków.  
W.: Amen. 

Heart of Jesus, victim for our sins,  
Heart of Jesus, salvation of those who hope  
in You,  
Heart of Jesus, hope of those who die  
in You,  
Heart of Jesus, delight of all saints,  
Lamb of God, who takest away the sins of  
the world  
Spare us, O Lord.  
Lamb of God, who takest away the sins of  
the world,  
Graciously hear us, o Lord  
Lamb of God, who takest away the sins of  
the world,  
Have mercy on us.  
Jesus, meek and humble of Heart,  
Make our hearts like unto Thine.  
 
Let us pray.  
Almighty and eternal God, look upon the  
Heart of Thy most beloved Son and upon the  
praises and satisfaction which He offers 
Thee in the name of sinners; and to those  
who implore Thy mercy, in Thy great  
goodness, grant forgiveness in the name  
of the same Jesus Christ, Thy Son, who livest  
and reignest with Thee forever and ever. 
Amen.  
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