
 May 22, 2022 
Six Sunday of Easter 

 Niedziela Wielkanocy 

 7 Parker Avenue                                   
 Passaic, New Jersey 07055           
 Phone: (973) 473-2822 
 Fax:    (973) 473-2855    
 E-mail: St.JosephChurch@mail.com                                                

St.Joseph R.C.Church 
         Since 1892 

The oldest Polish parish in Diocese of Paterson 

www.StJosephRCPassaic.org 

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 
 

Pastor: Rev. Dariusz Kamiński, Pastor 
e-mail: pastorstjosephpassaic@gmail.com 
Parochial Vicar: Rev. Adam W asowski, Th.D 
Permanent Deacon: Brian Janusz Guściora, Ph.D. 
Administrative Assistant: Iwona Guściora 
 

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:   6:30 AM  (St. John Paul II & Novena to 
          Our Lady Undoer of Knots) 
2nd Wednesday:   6 PM  (Healing Mass) 
1st Friday:             6 PM (&Adoration)  
3 rd 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 ar-
rangements 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 Rec-
tory. 
 

FUNERALS/ POGRZEBY:   
The Funeral Home Director is asked to call the Parish Of-
fice to make arrangements. 
Dyrektor Domu Pogrzebowego jest proszony o kontakt z Kan-
celarią 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 7 AM 
Undoer of Knots 
Do Św. Jana Pawła II 
i do MB Rozwiązującej                  Druga Środa m-ca o 7 AM 
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    Fr idays before Mass at 6 PM  
Koronka do Miłosierdzia  
Bożego            Piątki przed Mszą Św. o 6 PM 
 
Holy Hour                          3rd Friday after Mass at 6 PM  
Godzina Święta            Trzecia Piątek m-ca  po Mszy o 6 PM  
 
Prayers for healing   2nd Wednesday after Mass at 6 PM 
Modlitwy o uzdrowienie  Druga  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 



NIEDZIELA                          SUNDAY                            MAY 22 
Six Sunday of Easter 

 Niedziela Wielkanocy 
 

7:30 am † Józef Kowalczyk                                   - od siostri Marii  
               †Stanislawa Mroczek                   - od rodziny Pogorzelski  
               † Helena i Edward Kokalik                  - od córki z rodziną  
               † Milena Wiśniewska (12RŚ)                        - od rodziców  
 
 
9:00 am † Linda Trawinski Donofrio (20RŚ)             
                                                                         - from mom & family 
 
 
11:00 am    Za Parafian 
                 O zdrowie i Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki  
                 Bożej dla Marysi z okazji urodzin     - od babci i dziadka 
                † Maria Sudol   (3RŚ )                                      - od dzieci 
                † Maria Kozioł                  -od Marii i Mieczysława Rusin  
 
                
6:00 pm  † Tadeusz Wyka (15RŚ) -                                 - od dzieci  
 
 
  
MONDAY                    PONIEDZIAŁEK                        MAY 23 
6:30 am † Stanisława Mroczek                                  - od M. Sondej 
     
 
6:00 pm †Marianna Agaś                                        - od syna z żona 
 
TUESDAY                        WTOREK                                MAY 24 
6:30 am †Stanisława Mroczek            - od Alexandry Wozniarskiej 
                
      
 
WEDNESDAY                   ŚRODA                                   MAY 25 
6:30 am † Stanisława Mroczek           - od Alexandry Wozniarskiej 
  
 
6:00 pm O zdrowie i Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki  
                Boskiej dla  Czeslawy i Haliny       - od Anni i Grzegorza 
 
 
 
THURSDAY                    CZWARTEK                           MAY 26 
6:30am † Stanisława Mroczek            - od Alexandry Wozniarskiej  
       
 
        
FRIDAY                               PIĄTEK                                MAY 27 
6:30 am † Stanisława Mroczek          - od Alexandry Wozniarskiej  
               † Jan Piszczek   (rocznicę urodzin)          - od żony i dzieci  
         
                 
6:00 pm † Janina Sondej                      - od rodziny Nowak 

SATURDAY                      SOBOTA                           May 28 
7:00 am † Agnieszka Piszczek (RŚ)        - od rodziny Piszczek  

                                           

5:00pm †Stanislawa Mroczek           
                                                 - from Aleksandry Wozniarskiej 
 
     
 
NIEDZIELA                        SUNDAY                       MAY 29 

The Ascension of the Lord 
Wniebowstąpienie Pańskie 

 
 

7:30 am † Wiktor Dowbysz                       - od Marii z rodziną  
               †Marian Czochara                   -od Bogdana z rodziną  
 
                
9:00 am † Genowefa i  Marian Barabasz                  - from son 
               †Stanisława Mroczek                       - from M. Sondej 
 
 
11:00 am    Za Parafian 
                † Józef Tomaszkowicz                    - od  żony dzieci 
                † Maria Kozioł                -od Stasiek Wyka z rodziną 
                † Zofia Watras, Władysław Watras, i zmarłych z  
                   rodziny 
                † Jan Kurnat                          - od rodziny Dwornicki 
  
 
 6:00 pm  † Adam Bazan                             - od córki z rodziną  
  

This Week - Announcements: 

 
We still remind everyone, that every par ishioner  
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 and weddings could be taken care 
of. There are individuals, who come to the Rectory 
for various certificates, but are not signed up as 
parishioners. Certificate cannot be issued to these 
people. 
 
W Tym Tygodniu - Ogłoszenia: 
 
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 lub ślubem. 



First collection/Pierwsza taca  5-15-2022 $3,835.00 
                       
         

Second collection/Druga taca  5-15-2022 $1,255.00 
                 

                       God Bless You for all donations!  

NEXT FAMILY MASS  
on Wednesday, June 1st, 

2022  at 6 PM 
MSZA ŚWIĘTA  DLA 

RODZIN  
Środa 1 Czerwcza 2022  

o godzinie 18:00 

We are looking to rent out the school 
building on Monroe Street. Our school 
lease is coming do with Passaic Board of 
Education at the end of June 2022 . If anyone 
is looking to rent out the building from us 
please call the rectory at 973-473-2822 
between 9am till 2:30 pm Monday - 
Thursday, Friday 9 am. to 3pm & Saturday 
9am to 12pm. Thank you. 

PRAY FOR OUR RECENTLY DEPARTED FAMILY MEM-
BERS 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, + Mi-
chael Rychtarczyk, +Wiesław Kabat, +Stanisława 
Mroczek, +Bernadetta Zielinski +Genevieve 
Maliszewski +Wallace Sokolewicz +John 
Maliszewski +Jane Zak +Jan Kurnat  

 

            WIGILIA ZESŁANIA DUCHA  
                          ŚWIĘTEGO  
                  Sobota 4 czerwca 2022  
 

19:00 Przygotowanie do Eucharystii  

19:30 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA  

20:45 Wystawienie Najświętszego  

           Sakramentu  

21:00 Adoracja & Sakrament Spowiedzi  

21:30 Procesja i indywidualne  

          błogosławieństwo Najświętszym  

          Sakramentem  

22:00 Modlitwa o wylanie Ducha Świętego  

22:15 Modlitwa wstawiennicza  

22:45 Dziękczynienie i zakończenie  

Notice:  
No Healing Mass on Wednesday, June 08, 2022.  
We back with Healing Mass on September 14, 2022 at 6 PM.  
Nie bedzie Mszy Świętej z modlitwami o uzdrowienie w środę 
8 czerwca 2022. Następna Msza Święta 14 września 2022 o 
18:00.  



 
 Pro-Life Essay  
by Julia Sikorski 

 
 
  I say I am prolife. Before I could make my decision, I had to know what abortion truly 
meant. What I found was a procedure to end a pregnancy. In other words (killing an unborn 
child.) But how? In this medical procedure, you are killing an innocent human being that did 
nothing to deserve this.  
 
 To commence, I have found most of my answers from many websites which all 
explained what abortion truly is. Women in the US started having abortions long ago, when 
doctors would perform these procedures, they would never have the right equipment which 
led women into hospitals with most of them dying. These doctors were never professionally 
trained, and the women would suffer a lot. The first record evidence of an abortion was from 
the Egypian Ebers Papyrus in 1550. These would make the woman suffer a lot and even the 
baby.  
 
 Another reason being many women have regrated having an abortion. One woman 
named Shoshana said “I do not think a woman is ever prepared for the effect abortion has on a 
family. I could not even look at my living children after I chose to abort their sibling.” 
Another woman also said, “I wish someone had told me the only two egrets of my life would 
be the loss of my children of abortion.” When I learned what happened during the procedure 
it frightend me. The woman usually gets an abortion when the baby is about 8-13 weeks old. 
The fetus’ heart is already beating, it is a multi-celled organism, so it shows it is a living thing 
and still a child. When the procedure starts, she has an ultrasound so that the doctor sees 
where to go. When it starts the baby’s legs start getting sucked up thru a thin tube. At this 
point the baby is fighting for its life, it is kicking, pushing, shoving doing anything to not die. 
Once maximum power is reached the baby gets sucked up and trapped in an enclosure. The 
woman gets put into a recovery room with a line full of other girls. All of them just had an 
abortion and many lives have been lost. They hardly remember anything. When these women 
get home most of them have horrible regret and cry for hours every day.  
 
 Furthermore, you are killing innocent children of God that did nothing to go through all 
this. Lots of abortions happen every day, but almost 46 million abortions every year 
worldwide, and almost 120,000 every day. Every year the rate of abortions changes 
drastically. From 2005 to 2011 the percentage of abortions has gone up. Each year, 1.7% of 
women aged 15-44 have an abortion. In 2010 1.13 million abortions were performed 
worldwide, of which 78% of them were performed illegally. Each year the number of 
abortions goes up drastically, instead of abortions why not give the baby up for adoption.  
 
 I believe I am Prolife for these reasons being, God created those innocent children for 
some reason, not for them to get killed. Also isn’t it morally wrong to kill any human being? 
All life is meaningful, and I will always fight on the right side.  
 
*************************************************************************** 



Skrót IHS składa się z trzech liter  i wbrew pozorom nie są to litery łacińskie (a 
więc też nie polskie), lecz greckie. Litera „I” to „iota”, „H” to „eta”, czyli długie „e”, 
zaś „S” to „sigma”. Mamy zatem zapis, który stanowi pierwszą sylabę imienia Jezus 
(„IES[ous]”). IHS wskazuje zatem na naszego Zbawiciela, głównego bohatera 
Ewangelii. Natomiast litery INRI to skrót od łacińskich słów: „I(esus) N(azarenus) R
(ex) I(udaeorum)”, czyli „Jezus Nazarejczyk Król Żydów”. Taki to napis kazał 
sporządzić Piłat ze wskazaniem winy Chrystusa i umieścić go nad głową Skazańca 

(por. J 19,19). A wykonano go w trzech językach (po hebrajsku, grecku i po łacinie). Oba skróty, jak 
widać, odnoszą się do Jezusa Chrystusa i mają swe zakorzenienie w Biblii. Można jeszcze dodać 
jeden ciekawy znak, mianowicie literę X napisaną na dole dużej P (). W rzeczywistości są to litery 
greckie, odpowiedniki naszych CH i R. Składają się na początek określenia „Chrystus” (CHR[istos]) i 
również odnoszą się do naszego Pana. 
                           ks. Wojciech Kardyś, „Pielgrzym” 2016, nr 23 (703), s. 7 

 

W większości przypadków w starożytnym Izraelu 
imiona nadawane dzieciom miały jakieś szczególne 
znaczenie, rzadko zaś były dziełem przypadku lub 
zwykłej mody. Przyjrzyjmy się imionom apostołów. 
Szymon („[Bóg] wysłuchał”) otrzymał imię Piotr (gr. 
„Petros” pochodzi od słowa „petra”, czyli „skała”, po 
aram. „kefa”, stąd „Kefas”). W gronie Dwunastu był 
jeszcze jeden Szymon – zwany Gorliwym. Brat Piotra 
Andrzej oraz Filip nosili jako jedyni imiona greckie 
(oznaczające odpowiednio: „mężny” i „miłośnik koni”). 

Pozostali zaś mieli imiona semickie: Jakub (hebr. „niech Bóg strzeże”) – zarówno Starszy jak i 
Młodszy, Jan (hebr. „Jahwe obdarzył łaską”), Bartłomiej (aram. „syn Tolmaja/Ptolemeusza”), 
Mateusz (hebr. „dar Jahwe”), Tomasz (aram. „bliźniak”, stąd jego gr. przydomek „Didymos”) oraz 
dwóch uczniów o imieniu Juda, przy czym drugi określany mianem Judasza (oba imiona pochodzą od 
hebr. „jadach” – „wielbić”). Zdrajca nosił przydomek „Iskariota”, którego znaczenie jest niepewne 
(hipotezy: hebr. „człowiek z Kariotu”, gr. „bandyta, zabójca”, aram. „człowiek fałszywy” i in.). Do 
grona Jedenastu z czasem dołączył Maciej (hebr. „dar Jahwe”), a w inny sposób Paweł. Ten ostatni 
nosił dwa imiona: Szaweł (gr. „Saulos” na cześć króla Saula) i Paweł (gr. „Paulos” i łac. „Paulus” – 
„mały”). 
       ks. Wojciech Kardaś, „Pielgrzym” 2017, nr 18 (724), s. 7 
 
Ewangeliści używali czasem słów, których nie tłumaczyli. Oto ich mini słowniczek: (1) 
„Hosanna” (Mt 22,9; J 12,13) – okrzyk, którym witano Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, 
oznacza: „Pomóż!”, „Proszę Cię, ratuj!”, i odnosi się do Boga; (2) „raka” (użyte w kazaniu na górze 
przez Jezusa; Mt 5,22) to „pusta głowa”, a więc obraźliwy zwrot odpowiadający naszemu „głupku”; 
(3) „korban” (Mk 7,11) oznacza „dar [poświęcony Bogu]”. Jezus, dokonując cudów, mówił: (4) 
„Talitha cum” (Mk 5,41), czyli po aramejsku: „Dziewczynko, wstań”; (5) „Effatha” (Mk 7,34) – 
również słowo aramejskie: „bądź otwarty/otwórz się”. Z kolei w modlitwie skierowanej do Ojca 
wołał po aramejsku (6) „Abba” (Mk 14,36), czyli „Tato”. Z kolei do Jezusa zwracano się niekiedy (7) 
„Rabbi” (Mt 23,7; Mk 9,5) lub „Rabbuni” (Mk 10,51) – po hebrajsku „Mój Mistrzu”, czyli 
„Nauczycielu”. Ostatnie słowa Pana to (8) „Eli, Eli, lema sabachthani” (Mt 27,46) i „Eloi, Eloi, lema 
sabachthani” (Mk 15,34) – to transkrypcja odpowiednio hebrajskiego i aramejskiego zawołania z Ps 
22: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. Jezus umarł na (9) „Golgocie” (czyli „Czaszce”, 
stąd „Miejsce Czaszki”). Znajdziemy również słowa greckie: (10) np. „Lithostrotos” (miejsce 
wybrukowane kamieniami”; J 19,13) i (11) łacińskie „pretorium” (siedziba Piłata; Mt 27,27). 
 
       ks. Wojciech Kardaś, „Pielgrzym” 2017, nr 14 (720), s. 7 






