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SCHEDULE OF LITURGICAL 
CELEBRATION 

 
HOLY MASSES/ MSZE ŚWIĘTE: 
Saturday:   7:00 AM (Polish), 5:00 PM (English)
Sunday:      7:30 AM (Polish), 9:00 AM, (English),  
   11:00 AM (Polish), 6:00 PM (Polish) 
Holy Day :     7:30 (Polish),  11:00 AM (Polish),  
          6:00 PM (Polish) 
Weekday:      6:30 AM (Polish) + Special occasions 
1st Wednesday:   6 PM (Family Mass) 
2nd Wednesday: 6 PM  (St. John Paul II & Novena to 
          Our Lady Undoer of Knots) 
3rd Wednesday: 6 PM  (Healing Mass) 
1st Friday:           6 PM (&Adoration)  
2st Friday:           6:00 PM (& Holy Hour) 
 
                       

CONFESSIONS/ SPOWIEDŹ: 
Saturday: 4:00 PM  - 4:55 PM 
Daily:  15 minutes before Mass 
Holy Days:        During Mass 
First Friday:      5:30 to 5:55 PM 

    
 
BAPTISMS/ CHRZEST:   
Every Sunday, except for Lent, at 12:00 Noon ,by prior 
arrangements at the Rectory 
W każdą niedzielę, z wyjątkiem Wielkiego Postu, o 12:00 PM 
po uprzednim ustaleniu terminu w Kancelarii Parafialnej 
 

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

SICK CALLS/ WIZYTA CHORYCH:  
Any time; day or night, call or pick up the priest at the 
Rectory. 
 

FUNERALS/ POGRZEBY:   
The Funeral Home Director is asked to call the Parish 
Office to make arrangements. 
Dyrektor Domu Pogrzebowego jest proszony o kontakt z 
Kancelarią Parafialną w celu ustalenia daty pogrzebu. 
 

DEVOTIONS/ NABOŻEŃSTWA: 
Family Mass                       1st Wednesday at 6 PM 
Msza Święta dla Rodzin              Pierwsza Środa m-ca o 6 PM 
 
To St. John Paul II  
& Novena to Our Lady                      2nd Wednesday at 6 PM 
Undoer of Knots 
Do Św. Jana Pawła II 
i do MB Rozwiązującej                   Druga Środa m-ca o 6 PM 
Węzły Życia 
 
Exposition of the Blessed 
Sacrament              1st Friday after Mass at 6 PM 
Adoracja Najświętszego 
Sakramentu             Pierwszy Piątek m-ca o 6 PM 
 
Chaplet of the Divine Mercy       Fridays before Mass at 6 PM 
Koronka do Miłosierdzia  
Bożego            Piątki przed Mszą Św. o 6 PM 
 
Holy Hour                          2nd Friday after Mass at 6 PM  
Godzina Święta                 Drugi Piątek m-ca  po Mszy o 6 PM  
 
Prayers for healing    3rd Wednesday after Mass at 6 PM 
Modlitwy o uzdrowienie  Trzecia Środa m-ca po Mszy o 6 PM 
 
Novena to Our Lady  
of Częstochowa              Saturdays after Mass at 7 AM 
Nowenna do Matki Bożej 
Częstochowskiej              Soboty po Mszy Św. o 7 AM 
 
Rosary                           Monday-Friday after Mass at 6:30 AM 
                                                   Saturdays before Mass at 7 AM 
Różaniec                     Poniedziałek-Piątek po Mszy o 6:30 AM 
          Soboty przed Mszą Św. o 7 AM 

Parish Office Hours/Kancelaria parafialna: 
Monday/Pon. -Thursday/Czw. 9:00 am  - 2:30 pm 
Friday/Piątek        9:00 am -  3:00 pm 
Saturday/Sobota:  9:00 am- 12:00 pm 
Sunday/Niedziela:    Closed 
Holidays/Święta:   Closed 



NIEDZIELA                   SUNDAY                     JANUARY 09 
 Baptism of The Lord// Chrzest Pański 

7:30 am 1. Podziękowania za otrzymane łaski z prośbą  o 

              Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej 
              z okazji  32- różnicy ślubu dla Elżbiety i Mariana Bąk  
              2. O udaną operację i szybki powrót do  zdrowia i opiekę 
              Najświętszej Maryi Panny  i Św Józefa dla brata Janusza 
              Gusciora                              - od siostry Grażyny z rodziną  
              † Mieczysław Keska                                              -od żony  
         
9:00 am                                                                                      

11:00 am    Za Parafian  

              1. Podziękowania za otrzymane łaski z prośbą o 

              błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej 

              z okazji  25- różnicy ślubu dla Anny i Stanisława Kozielec 

                                                                                        - od rodziny  
              2. O zdrowie, Błogosławieństwo Boże oraz opiekę   
                 Matki Bożej dla Alexander Jurgowski w dniu Chrztu  
               † Maria Koziol                                       - od Maria Kowal 
               †Maria Kowalczyk                    - od Anny i Roberta Sevc 
               †Władysław Dudziek  (3RŚ)                    - od żony i syna  

 
Today NO Mass at 6 PM. All intentions from January 9, 
2022 rescheduled for Sunday January 16, 2022 at 6 pm. 

 
DZISIAJ NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ   

O GODZ. 18:00  
Wszystkie intencje z 9 stycznia 2022 są przełożone na 

Niedzielę 16 stycznia 2022 na godz. 18:00. 
 
 MONDAY                 PONIEDZIAŁEK               JANUARY  10 
6:30 am O udaną operację i szybki powrót do  zdrowia, opiekę 
            Najświętszej Maryi Panny  i Św Józefa dla Janusza 
            Gusciora                                 - od rodziny 
 
TUESDAY                     WTOREK                       J ANUARY 11 
 
6:30 am                     
 

WEDNESDAY                   ŚRODA                       JANUARY 12  
  
6:30 am  
 
 6:00 pm † Józef Szostak                  - od Marty Osika    
 
THURSDAY               CZWARTEK                     JANUARY 13 
 6:30 am † Andrew Klimock                                             - od syna 
 
FRIDAY                   PIĄTEK                           JANUARY 14 
 
6:30 am  
   
6:00 pm† Józef i Józefa Gusciora                                   - od dzieci  
              † Maria Kowalczyk                - od Andrzeja i Marty Lasak 
              † Jan Prelich                             - od Jana i Anieli z rodziną  
          

 SATURDAY                  SOBOTA                    JANUARY 15 
     
7:00 am  
 
  
5:00 pm 
 
 
 
NIEDZIELA                  SUNDAY                    JANUARY 16 

Second Sunday In Ordinary Time 
Drugą Niedziela Zwykła  

 
7:30 am † Milena Wisniewska                               - od rodziców 
               † Maria Kowalczyk                               - od Zofia Karc 
               † Mieczysław Keska                                        -od żony 
               † Józefa Gusciora w rocznicę śmierci           - od dzieci  
 
9:00 am † Sławomir Pietraszewski ( 1 year Ann.)   - from sister                                                                                    

11:00 am    Za Parafian  

                1. O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Emilia i   

                Leszka Kielbowicz                        - od Heleny Kłocek 

                2. O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Marii i  

                Roberta Robertson                         - od Heleny Kłocek  
                † Michaliną, Jan, i Mariusz Hendzel  
                                                           - od syna i wujka z rodziną  
                † Haliną Płoucha                            - od brata z rodziną  
                † Bożena Fila                                 - od brata z rodziną  
                † Maria Koziol                                - od Beaty Dubac 
                † Józef Palen                                   - od syna z rodziną  

 6:00 pm Podziękowania za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
               zdrowie i błogosławieństwo Boże i opieki Matki 
               Bożej dla wnuczki Olivii i jej rodziców 
               † Maria, Wojciech, Staniek,i córka Maria   
                                                                                  - od rodziny  

BAPTISM  - CHRZEST: 
 

Niedziela, 9 Stycznia 2022 o godz. 12:00 pm 
Sunday , January 9, 2022 at 12:00 pm  

                

Alexander Jurgowski 
 

God bless this child! 
Boże błogosław to dziecko! 



 

THE MYSTERY OF THE EUCHARIST 
IN THE LIFE OF THE CHURCH  

 
MISTERIUM EUCHARYSTII  

W ŻYCIU KOŚCIOŁA 
  

UNITED STATES CONFERENCE  
OF CATHOLIC BISHOPS  

 

1. On March 27, 2020, at an early point in the global 
pandemic, Pope Francis walked alone in the rain 
across an empty St. Peter’s Square to offer prayer for 
the world in a time of crisis. “Faith”, he said, “begins 
when we realize we are in need of salvation. We are 
not self-sufficient; by ourselves we founder: we need 
the Lord, like ancient navigators needed the stars.”* 
Recalling when Jesus was asleep in the boat as a 
tempest was raging (Mk 4:35-41), the Holy Father 
said, “The Lord awakens so as to reawaken and 
revive our Easter faith.”** On that day, Pope Francis 
presided over the rite of Eucharistic Exposition and 
Benediction in order to focus our attention on the 
presence of Christ in the Blessed Sacrament. The 
Pope was reminding us that even in a time of 
turbulence and crisis, Jesus is present among us, as 
present as he was long ago in the boat on the Sea of 
Galilee.  
2. In similar fashion, Pope Saint John Paul II 
reminded us of this ongoing presence when he 
repeated to us the words of Christ: I am with you 
always, to the end of the age (Mt 28:20). He 
proclaimed: “This promise of Christ never ceases to 
resound in the Church as the fertile secret of her life 
and the wellspring of her hope. As the day of 
Resurrection, Sunday is not only the remembrance of 
a past event: it is a celebration of the living presence 
of the Risen Lord in the midst of his own 
people."*** 
 3. We call on these inspiring words of the saintly 
Pope John Paul II as we offer these reflections on the 
importance of the Eucharist in the life of the Church. 
We do so mindful of how the pandemic has forced us 
to stay physically distant from one another and, for a 
time, to view the celebration of the Mass on a 
television or computer screen. Many of the faithful 
appear to have had their faith and their desire for the 
Eucharist strengthened by such a long separation. At 
the same time, as pastors we sense that others, 
having lived without Mass for so long, may have 
become discouraged or accustomed to life without 
the Eucharist. In many ways the pandemic is still 
with us.  
4. As Christians we know that we need Christ to be 
present in our lives. He is our very sustenance as he 

1. 27 marca 2020 r., we wczesnym momencie 
światowej pandemii, papież Franciszek szedł 
samotnie w deszczu przez pusty Plac św. Piotra, by 
ofiarować modlitwę za świat w czasie kryzysu. 
„Wiara”, powiedział, „zaczyna się, gdy zdamy sobie 
sprawę, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy 
samowystarczalni; sami toniemy: potrzebujemy 
Pana, tak jak starożytni nawigatorzy potrzebowali 
gwiazd”* Przypominając sytuację kiedy Jezus spał w 
łodzi, gdy szalała burza (Mk 4,35-41), Ojciec Święty 
powiedział: „Pan budzi się, aby obudzić i ożywić 
naszą wielkanocną wiarę”**. W tym dniu papież 
Franciszek przewodniczył ceremonii wystawienia, a 
potem błogosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem by skierować naszą uwagę na 
obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 
Papież przypominał nam, że nawet w czasie 
zawirowań i kryzysów, Jezus jest obecny wśród nas, 
tak samo obecny, jak dawno temu był obecny w 
łodzi na Jeziorze Galilejskim.  
2. W podobnym stylu Papież św. Jan Paweł II 
przypomniał nam o tej nieustannej obecności, kiedy 
powtórzył nam słowa Chrystusa: A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata 
(Mt 28,20). Papież nauczał: „Te słowa Chrystusowej 
obietnicy nadal rozbrzmiewają w Kościele, to ona 
stanowi sekret jego żywotności i źródło jego nadziei. 
Jeżeli niedziela jest dniem zmartwychwstania, to nie 
tylko jako pamiątka wydarzenia z przeszłości, ale 
jako świętowanie żywej obecności 
Zmartwychwstałego pośród wierzących.”*** 
3. Przywołujemy te inspirujące słowa świątobliwego 
Papieża Jana Pawła II, proponując jako refleksje nad 
znaczeniem Eucharystii w życiu Kościoła. Czynimy 
to, pamiętając o tym, jak pandemia zmusiła nas do 
pozostania fizycznie z dala od siebie i, przez pewien 
czas, do oglądania celebracji Mszy św. na ekranie 
telewizora albo komputera. Wydaje się, że wiara i 
pragnienie Eucharystii u wielu wiernych zostały 
wzmocnione przez tak długą rozłąkę. Jednocześnie, 
jako pasterze, czujemy, że inni, żyjąc tak długo bez 
Mszy, mogli zniechęcić się lub przyzwyczaić do 
życia bez Eucharystii. Pod wieloma względami 
pandemia jest wciąż z nami.  
4. Jako chrześcijanie wiemy, że potrzebujemy   



reminded us: unless you eat the flesh of the Son of 
Man and drink his blood, you do not have life within 
you (Jn 6:53).  
5. The Lord accompanies us in many ways, but none 
as profound as when we encounter him in the 
Eucharist. On our journey toward eternal life, Christ 
nourishes us with his very self. Once, when told by 
someone that she no longer saw the point of going to 
daily Mass, the Servant of God Dorothy Day 
reflected: “We go eat of this fruit of the tree of life 
because Jesus told us to. … He took upon himself 
our humanity that we might share in his divinity. We 
are nourished by his flesh that we may grow to be 
other Christs. I believe this literally, just as I believe 
the child is nourished by the milk from his mother’s 
breast.”**** 
6. Yet, we also know that he is present to us in a way 
that binds us together as one body, which we 
proclaim by our "Amen" in responding to the 
invitation: The Body of Christ. Again, we call on the 
words of the beloved Polish pope: "For this presence 
to be properly proclaimed and lived, it is not enough 
that the disciples of Christ pray individually and 
commemorate the death and Resurrection of Christ 
inwardly, in the secrecy of their hearts. Those who 
have received the grace of baptism are not saved as 
individuals alone, but as members of the Mystical 
Body, having become part of the People of 
God."***** 
 7. As we continue to welcome people back to the 
communal celebration of the Mass, it must be 
acknowledged that no document can exhaust the 
mystery of the gift of the Eucharist. Nevertheless, at 
various times, it is desirable to reflect on certain 
facets of the mystery that are relevant to 
contemporary issues and challenges and that help us 
to appreciate more deeply the gift of grace that has 
been given to us. At this particular moment for the 
Church in the United States, with its many 
challenges, we would like to reflect on Christ’s gift 
of himself in the Eucharist and our response to that 
gift.  
 
 
 
* Pope Francis, Extraordinary Moment of Prayer, March 27, 2020 
(https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/urbi/
documents/papa-francesco_20200327_urbi-et-orbiepidemia.html). 
** Pope Francis, Extraordinary Moment of Prayer, March 27, 2020.  
*** Pope John Paul II, Dies Domini, 31.  
**** The Duty of Delight: The Diaries of Dorothy Day, ed. Robert 
Ellsberg (New York: Image, 2011) p. 483; see Roman Missal, Collect 
for the Nativity of the Lord, Mass during the Day: “O God, who 
wonderfully created the dignity of human nature and still more 
wonderfully restored it, grant, we pray, that we may share in the 
divinity of Christ, who humbled himself to share in our humanity.  

***** Pope John Paul II, Dies Domini, 31.  

Chrystusa,  aby był obecny w naszym życiu. On jest 
naszym pożywieniem, jak nam przypomniał: Jeżeli 
nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i 
nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli 
życia w sobie (J 6,53).  
5. Pan towarzyszy nam na wiele sposobów, ale żaden 
z nich nie jest tak głęboki, jak wówczas, gdy 
spotykamy Go w Eucharystii. W naszej drodze ku 
życiu wiecznemu Chrystus karmi nas samym sobą. 
Pewnego razu, gdy ktoś powiedział, że nie widzi już 
sensu chodzenia na codzienną Mszę, Sługa Boża 
Dorota Day wskazywała: „Idziemy jeść ten owoc z 
drzewa życia, ponieważ Jezus nam to wskazał... On 
wziął na siebie nasze człowieczeństwo, abyśmy 
mogli mieć udział w Jego boskości. Jesteśmy 
karmieni przez Jego Ciało abyśmy mogli stać się 
innymi Chrystusami. Wierzę w to dosłownie, tak jak 
wierzę, że dziecko jest karmione mlekiem z 
matczynej piersi.”**** 
6. Ale wiemy też, że On jest obecny dla nas w 
sposób, który jednoczy nas w jedno ciało, co 
potwierdzamy  naszym „Amen”, odpowiadając na 
zaproszenie: Ciało Chrystusa. Znów przywołujemy 
słowa umiłowanego polskiego papieża: „Aby we 
właściwy sposób głosić i przeżywać tą obecność, 
uczniowie Chrystusa nie mogą poprzestawać na 
modlitwie indywidualnej ani wspominając Jego 
śmierci i zmartwychwstania tylko w swoim wnętrzu, 
w skrytości serca. Wszyscy bowiem, którzy 
otrzymali łaskę chrztu, zostali zbawieni nie tylko 
jako pojedyncze osoby, ale jako członki Mistycznego 
Ciała, włączone do społeczności Ludu 
Bożego.”*****  
7. Witając ludzi wracających na wspólnotową 
celebrację Mszy, trzeba zauważyć, że żaden 
dokument nie jest w stanie wyczerpać tajemnicy daru 
Eucharystii. Niemniej jednak w różnych momentach 
warto zastanowić się nad pewnymi aspektami tej 
tajemnicy, które są adekwatne do współczesnych 
problemów i wyzwań, co pomaga nam głębiej 
docenić dar łaski, która została nam dana. W tym 
szczególnym momencie dla Kościoła w Stanach 
Zjednoczonych, z jego wieloma wyzwaniami, 
chcielibyśmy zastanowić się nad darem Chrystusa z 
siebie w Eucharystii i nad naszą odpowiedzią na ten 
dar. 
 
 
 
 

 
 
 

Translated from English to Polish   
by Fr. Adam  Wasowski, Th.M., S.T.L., S.T.D. 



The Nativity play and the Christmas Concert  
will take place on Sunday, January 9th, 2022  

at 5 PM at the St. Joseph Church. 
Free admission. 

 
Jasełka i Koncert Bożonarodzeniowy odbędą się  

w niedzielę 9 stycznia 2022 o godzinie 17:00  
w Kościele św. Józefa. 

Diocesan Ministries Appeal 2021: “Let Your Light Shine”  
With the year coming to an end, many people plan to make a final year-end charitable 
contribution that has the most impact. Please consider the Diocesan Ministries Appeal which 
helps so many of your brothers and sisters in Christ. In the, tens of thousands of people are 
supported each year by the work of our Diocese with assistance from the Appeal. All of us can 
play a part in the Diocesan Ministries Appeal- as either a contributor to the cause or as a recipient 
of its mission-and all are blessed as a result.  Please make the Diocesan Ministries Appeal a 
priority in your year-end philanthropy.  Gifts can be made by check, credits cards, through gifts 
of securities or online at www.2021appeal.org May God bless you for your generosity! 

Diocesan Ministries Appeal 2021:„Niech Twoje światło świeci”. Wraz ze zbliżającym się 
końcem roku wiele osób planuje dokonać ostatecznej darowizny na cele charytatywne, która 
będzie miała znaczący wpływ. Proszę, rozważ wsparcie Diocesan Ministries Appeal, który 
pomaga tak wielu twoim braciom i siostrom w Chrystusie. Właściwie dziesiątki tysięcy ludzi 
każdego roku są wspierane przez pracę naszej diecezji z pomocą Appeal. Każdy z nas może 
wziąć udział w Diocesan Ministries Appeal – jako ofiarodawca lub jako odbiorca naszej misji – a 
w rezultacie wszyscy jesteśmy błogosławieni. Proszę, uczyń Diocesan Ministries Appeal 
priorytetem w twojej dobroczynności na koniec roku. Datki można przekazywać poprzez czek, 
za pomocą karty kredytowej, darem w postaci papierów wartościowych lub online przez stronę 
www.2021appeal.org. Niech Bóg błogosławi Ciebie za twoją hojność! 

PASTORAL SUPPORT STAFF 
Director of Faith Formation: Rev. Dariusz Kamiński 
Accountant: Grace S. Nehrebecki 
Children Protection: Iwona Iskra 
Custodian: Jan Gazda 
Lectors: Barbara Remza 
English Ministry: Gregory Sikora 
Polish Ministry: Fr. Adam Wasowski 
Family Ministry: Małgorzata & Marcin Banach 
Youth Ministry: Iwona Iskra 
Altar Server Ministry: Maria Bartol 
Altar Servers: Joe Kutarnia 
Healing Mass Coordinator: Anna Kolano 

Animators: Maria Kalata 
Music Minister: Sławomir Pisarczyk 
Chair Person of Pastoral Council: Agnieszka Szeliga-Karcz 
Chair Person of Finance Committee: Bożena Dziedzic 
Flowers Service: Barbara Remza 
Ushers: Jan Gazda 
Rosary Society: Zofia Piszczek 
Web Master: Iwona Guściora,  Fr. Adam Wasowski 
Director of Maintenance: Witold Bajek 
Galopka: Maria Haba 
Director Church Decor: Anna Watras 



First collection/Pierwsza taca  12-19-2021  $4,062.00 
     Christmas Collection           12-26-2021  $19,757.00 
                                                  01-02-2022  $5,484.00 
               

Second collection/Druga taca   12-19-21     $1,468.00 
                                                  12-26-2021 $1,920.00 
                                                  01-02-2022  $1,320.00 
           
Christmas Flowers collection        12-19-21 $ 185.00   
                                                 
     

God Bless You for all donations!  
Wszystkim ofiarodawcom, serdeczne Bóg Zapłać! 

NEXT HEALING MASS 
Wednesday, January 19h, 2022  

at 6 PM 
 

MSZA ŚW. Z MODLITWĄ  
O UZDROWIENIE 

Środa, 19 stycznia 2022 
o 6 PM 

SCHEDULE OUR 
CATECHETICAL 

CLASSES,  
SUNDAYS, 10 AM 

January 16, 23,  30 
February 6, 13, 20, 27 
March 6, 13, 20, 27 
April 3,  24 & May 15 

PRAY FOR OUR RECENTLY DEPARTED FAMILY MEMBERS AND FRIENDS:  
 

+Zbigniew Surowiec, + Helen Maciąg, +Christine Białko, +Robert 
Stypulczak, +Wiesław F. Kozioł, +Krzysztof Adamczak,  +Piotr 
Sudol, +Marek Swislocki, +Waleria Kozioł, +Bogusław Mazur,  
+Maria Kolwalczyk, +Maria Kozioł, +Stanisław Tutak, +Marianna 
Agas, +Janina Sondej, +Jan Piszczek, +Kazimierz Wiszowaty, +Irena 
Kamińska, +Władysław Sarzyński 

ATTENTION! 
NO CCD classes on January 09, 2022. 

SEARCH: Saint Joseph RC Church Passaic NJ  
„Jasełka” & Christmas Concert  on Sunday, January 9th, 

2022 at 5 PM 
Mass every Sunday at 11 AM 

 
Meeting at 7 PM  

in Parish Hall 
on January 17th,2022  

at 7 PM 

NEXT FAMILY MASS 
on Wednesday, February 

2nd, 2022 at 6 PM 
MSZA ŚWIĘTA  
DLA RODZIN 

Środa 2 lutego  2022 
o 18:00 

Dates of Bible Studies/Terminy zajęć:  
TUESDAYS/WTORKI at 7 PM in Parish Hall 

January 11th, 18th, 25th, 2022; February 1st , 8th, 2022 

COMING SOON! 




