
 

January 01, 2023 
Solemnity of Mary,  

Mother of God  
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi 

 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 

 



NIEDZIELA                         SUNDAY                      January 01  
Solemnity of Mary, Mother of God  

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
 

7:30 am 
 
9:00 am 
 
11:00 am    Za Parafian 
 †Józef i Józefa Gusciora  
                  - from children & grandchildren 
 †Stanley Nieradka                         - od Sylvia D. 
 
 
6:00 pm †Maria Bernatowicz             - od Maria, Józef Leja 
 † Jan Galowicz        - od syna  
               
  
MONDAY                   PONIEDZIAŁEK                  January 02 
6:30 am † Wiesla Kisiel         - od córki Patricia 
 † Władysław Sarzynski    (1RŚ)          - od rodzeństwa  
 
 
TUESDAY                     WTOREK                         January 03 
6:30 am   
 
 
 
WEDNESDAY                     ŚRODA                          January 04 
6:30 am † Jan Bartol    (15RŚ)       - od żony  
 
 
  
THURSDAY                     CZWARTEK                   January 05 
6:30 am † Michal Piszczek     (RŚ)             - od synowej z rodziną  
 
 
 
 
FRIDAY                               PIĄTEK                         January 06 
6:30 am  Dziękczynna za wszystkie lata życia z prośbą o dalszą    
   opiekę MB Częstochowskiej i św. Józefa dla Piotra    
   Protazy 
 † Teddy Olechowski             - od rodziców  
 
 
6:00 pm 
 
 
SATURDAY                        SOBOTA                       January 07 
7:00 am  
 
 
 
5:00 pm † Jadwigą Klepado           - from Sadowski family 
 
  

 NIEDZIELA                         SUNDAY                   January 08 
The Epiphany of the Lord // Chrzest Pański  

 
7:30 am 
 
9:00 am 
 
11:00 am    Za Parafian 
 Za zywych i zmarzłych  członków stowarzyszenia 
 Podhalan oraz Św Pamięci Marii Bodyziak w rocznicę 
 śmierci.  
 
6:00 pm O zdrowie, Błogosławieństwo Boże oraz potrzebne 
 łaski dla rodziny Kyć  
 

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, + Michael Rychtarczyk, +Wiesław 
Kabat, +Stanisława Mroczek, +Bernadetta Zielinski 
+Genevieve Maliszewski +Wallace Sokolewicz +John 
Maliszewski +Jane Zak +Jan Kurnat +Józef  Tomaszkowicz 
+Maria Bernatowicz + Anna Thomas + Jadwiga Kietlinska + 
Stanisław Sołtys + Józef Koslosky + Krystyna Margańska 
+Wanda  Cisek +Wieslaw Kisiel +Stanisław Wyka +Edward 
Bergamini +Robert Ochab + Nina Klapot 

BAPTISM  - CHRZEST: 
 

       Niedziela,  8 Stycznia 2023, godz. 12:00pm 
     Sunday, January 8, 2023, 12:00 pm  

             

    Olivia Ariana Glogowski 
 

           God bless this child 
           Boże błogosław to dziecko! 



 
First collection/Pierwsza taca -12-18-2022   
              $6,040.00  
        
Second collection/Druga taca-12-18-2022    
             $2,480.00       
            

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

Jasełka wystawiane przez dzieci odbędą się w 
niedzielę 15 stycznia 2023 po Mszy Świętej o 

godzinie 11:00 
 

The Nativity play will take place on January 15th, 
2023 after 11 AM Mass at St. Joseph Church. 

Religious Education at St. Joseph Parish  
Catechesis take place at 10 AM after Mass at 

9AM. Classes in the 2022/23 school year: 
 January 8, 22, 29; February 5, 12, 19,  26;  

March 5,  12, 19, 26;  April 2, 16, 23, 30; May 7 
 

Msza Święta z modlitwami o łaskę uzdrowienia  
w środę  11 styczeń 2023,  

o godzinie 6 pm  

Wieczór z Biblią 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 stycznia 

2023 o godz. 19:00 w Parish Hall  

Z okazji Nowego Roku 2023  
składamy naszym parafianom i 

gościom najserdeczniejsze życzenia.  
 

Niech Nowy Rok będzie 
błogosławionym czasem łaski,  

w którym nasza wiara, nadzieja i 
miłość będzie wzrastać i się umacniać. 

 
Niech dla każdego z nas będzie to rok  

doświadczania ludzkiej dobroci i 
życzliwości.  

 
I jeszcze życzymy dobrego zdrowia 

  i mnóstwo pieniędzy.  
 

Niech Bóg spełni Wasze marzenia.  
 

Rev. Dariusz Kamiński, Pastor 
Rev. Adam Wasowski, Parochial Vicar 

 





SZALOM 
 

Hebrajskie słowo, które wielu ludzi zna, to szalom, powszechnie tłumaczone 
jako ,,pokój”. Jednak słowo to jest bogatsze, głębsze i szersze w swym 
znaczeniu. W istocie, gdy w pierwszym czytaniu błogosławieństwo kończy się 
słowem szalom, to jest to podsumowanie całego błogosławieństwa: szalom 
wyraża Bożą pełnię, pomyślność, długowieczność, harmonię, a także Boży 
pokój. Być może Maryja modliła się tym błogosławieństwem, kiedy znalazła się 
pośród aniołów, pasterzy. Całkiem możliwe, że dzięki pasterzom ludzie 
dowiedzieli się o cudownych narodzinach Jezusa. Być może Maryja modliła się 
o Boży szalom nie tylko dla siebie, ale także dla swojego dziecka, kiedy 
rozmyślała o jego narodzinach. Stojąc u progu Nowego Roku możemy również 
modlić się tym błogosławieństwem za przykładem Maryi, rozważając tajemnicę 
Chrystusa w naszych sercach i tym samym prosić o bogactwo, głębię i szerokość 
Bożego szalom.  

MARYJA OPIEKUNKA 
W pewnym momencie życia większość ludzi będzie musiała czuwać nad drugą 
osobą. Dotyczy to oczywiście rodziców i dzieci, co do innych to być może 
starzejącego się rodzica albo współmałżonka, przyjaciela lub sąsiada 
mieszkającego samotnie a znajdującego się po operacji. W takich chwilach z 
troską skupia się na przyszłości, myśląc nad tym co nadejdzie. Zupełnie 
naturalne jest to skupienie dla przyszłej matki Maryi, która wiele trosk 
zachowuje w swoim sercu. Pośród wydarzeń zastanawia się w ciszy nad 
wszystkim, co następuje po narodzinach jej dziecka. Widzi spieszących się 
pasterzy, którzy idą i rozgłaszają innym cudowną nowinę, a potem kolejni dzielą 
się swoim zdumieniem. Św. Łukasz mówi nam, że Maryja to wszystko rozważa i 
zachowuje w swoim sercu. Maryja jako Matka czuwa nad Jezusem i nad każdą 
chwilą.  

BÓG OPIEKUN 
Tak jak Maryja czuwa nad swoim dzieckiem, tak Izrael modli się do Boga, aby 
czuwał nad nimi, aby ich błogosławił i strzegł, tak jak Maryja rozważała i 
zachowywała te sprawy w swoim sercu. Twarz Maryi z pewnością zajaśniała nad 
Dzieciątkiem Jezus, kiedy Izrael modlił się, aby oblicze Boga zajaśniało nad 
nimi z tą samą łaskawością co wobec Maryi, którą nazywamy ,,łaski pełną”. Na 
zakończenie błogosławieństwa w dzisiejszym pierwszym czytaniu  znajduje się 
modlitwa, aby Bóg spojrzał na nas z życzliwością, a nawet więcej, aby obdarzył 
nas pokojem. Być może właśnie w końcowej części błogosławieństwa przez  
zatroskane oblicze Maryi, która łagodnie wpatruje się w swoje dziecko, życząc 
mu pełni Bożego pokoju teraz i w przyszłości; dostrzegamy największe działanie 
Boga. Naszą misją jako uczniów Jezusa jest okazywanie Bożej opieki, o której 
słyszymy w modlitwie błogosławieństwa i widzimy jej przykład w osobie Maryi.  






