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PRZEPISY PARAFII ŚW. JÓZEFA 

(Pamiętnik Złotego Jubileuszu Kościoła św. Józefa 1892-1942, Passaic, NJ) 

 

Dla utrzymania ścisłego porządku w parafii, bez którego nigdzie nic pomyślnie iść 

nie może, zarząd parafialny, nad dobrem Kościoła i parafii czuwający pod przewod- 

nictwem miejscowego proboszcza, następujące uchwalił prawa: 

Ci, którzy karty wolnego wstępu nie mają, obowiązani są zapłacić w kruchcie 10 

centów w każdą niedzielę i święta nakazane. 

Do parafii Św. Józefa należą i tylko ci mają prawo żądać wszelkich posług, którzy 

mają parafialną książeczkę i takową regularnie opłacają. 

Do parafii powinien zapisać się każdy, tak żonaci jak i kawalerzy i panny, którzy 

pracują na swoje utrzymanie. 

Pamiętaj, że te ofiary, które dajesz na kościół, to dajesz Bogu samemu na wysoki 

procent. 

 

CHRZEST 

Dziecko powinno być ochrzczone w jak najkrótszym czasie po narodzeniu. Rodzice, 

zaniedbujący wypełnienia tego obowiązku przez kilka tygodni, podlegają grzechowi 

ciężkiemu. 

Każdy może w nagłej potrzebie ochrzcić dziecko, polewając głowę, święconą albo 

czystą wodą, jeżeli tylko działa w duchu Kościoła Rz. Kat. i wymawia podczas tego 

formułkę: "Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." Jeżeli dziecko zostanie 

ochrzczone w ten sposób, ceremonie Sakramentu Chrztu muszą być dokończone w 

Kościele. 

Sakramentu Chrztu Św. udziela się w każdą niedzielę zaraz po sumie. 

W dzień powszedni, po poprzednim porozumieniu się z księdzem proboszczem. 

W wypadkach poważnej choroby dziecka w każdym czasie. 

W soboty wieczór chrzest będzie stanowczo odmówiony, chyba w razie choroby 

dziecka. 

Kościół Święty zakazuje brać za chrzestnych: 

1. Ludzi żyjących na wiarę.  

2. Nałogowych pijaków.  

3. Ludzi publicznie szydzących z wiary świętej.  

4. Tych, którzy spowiedzi Wielkanocnej nie odprawili.  
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5. Tych, którzy są poza Kościołem, należących do towarzystw tajemnych i 

sekciarskich od Kościoła potępianych. Kiedykolwiek się tedy zdarzy, że jeden z tych przy 

chrzcie by się znalazł, będzie usunięty. 

SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚW. 

Każdy parafianin, znany lub nie, zbliżając się do Wielkanocnej spowiedzi, musi 

mieć karteczkę, po którą przyjdzie z książeczką parafialną do kancelarii księdza 

proboszcza. 

Jest obowiązkiem każdego Chrześcijanina — Katolika odbyć spowiedź i przyjąć 

Komunię Św. przynajmniej raz do roku, w czasie Wielkanocnym w swej własnej parafii. 

Czas Wielkanocnej spowiedzi rozpoczyna się w pierwszą niedzielę postu a kończy się w 

niedzielę Trójcy Przenajświętszej. 

Księża słuchają spowiedzi codziennie przed i podczas mszy Św., wieczorami we 

czwartki przed pierwszym piątkiem, w wilię każdego święta i w soboty spowiadać się 

można popołudniu od godziny trzeciej a wieczorem od siódmej. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Każdy, mający zamiar wstąpić w związki małżeńskie, ma zawiadomić o tym 

księdza proboszcza przedtem. Należy, bowiem pamiętać o tym, że prawo kościelne 

wymaga zapowiedzi przez trzy po sobie następujące niedziele. Pożądaną byłoby rzeczą, 

aby dbający o polecenia kościelne katolicy przystępowali do tego sakramentu podczas 

Mszy Św., która odprawioną zostanie na ich intencję i podczas której mają przyjąć 

Komunię Św. 

Solenne śluby nie mogą mieć miejsca: 

1. Od środy popielcowej aż do niedzieli Wielkanocnej. 

2. Od pierwszej niedzieli adwentu do św. Szczepana. 

WEZWANIE DO CHOREGO 

O słabości chorego musi być miejscowy proboszcz jak najwcześniej zawiadomiony, 

a nie w chwili ostatniej, kiedy chory umiera. Św. Jakub Apostoł tak o tym sakramencie 

pisze: "Choruje kto między wami? Niech zawoła kapłanów kościelnych, a niech się modlą 

nad nim, pomazując go olejem w imię Pańskie. A modlitwa wiary uzdrowi niemocnego, i 

ulży mu Pan; a jeśliby w grzechach był, będą mu odpuszczone." 

Skoro ktoś kapłana w swoim domu oczekuje niechaj przygotuje stół w pokoju cho-

rego, nakryje go białą serwetą, postawi na nim krucyfiks pomiędzy dwiema gromnicami, 

naczynie ze święconą wodą i kropidło, szklankę czystej wody i łyżkę, watę i sól. Wody 

święconej dostać można w kościele; gromnicę powinien mieć każdy w domu. 

Chory nie jest obowiązany pościć przed Komunią Św., ale może przyjąć Pana 

Jezusa chociażby przedtem zażył lekarstwa lub napił się wody. 
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POGRZEBY 

Pogrzeby dorosłych powinny odbywać się w kościele rano podczas Mszy św. W 

miejsce wydatków niepotrzebnych na kwiaty, lepiej można dopomóc duszy nieboszczyka 

przez zamówienie Mszy Św., wypominki lub jałmużnę. 

Nie zapominać, że ktokolwiek, czy to z lenistwa lub niedbalstwa, przez dłuższy czas 

nie przystępuje do spowiedzi i Komunii Św. osobliwie w czasie Wielkanocnym, takiemu 

będzie odmówiony pogrzeb kościelny. 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

W niedzielę. 

1-sza Msza św. o 7-ej 2-ga Msza św. i kazanie 

3-cia Msza św. i kazanieo 9:15 4-ta Msza św. i kazanie 

5-ta Msza św. suma i kazanieo 11-ej 

Nieszpory  o 3:30 popołudniu 

UWAGA: W lipcu i sierpniu pierwsza Msza Św. o 6:30, a Błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem zaraz po sumie. 

II. W święta nakazane t. j. w dni w które, każdy katolik ma obowiązek wysłu-

chać Mszy św. 

1-sza Msza św. o 5:30 

2-ga Msza św. o 7-ej 

3-cia Msza św. o 8-ej 

4-ta Msza św., suma i kazanie o 10-ej 

Nieszpory wieczorem o 7:30 

III. W dni powszednie: 

1-sza Msza św. o 6:30 

2-ga Msza Św., parafialna o 7-ej 

3-cia Msza św. o 8-ej 

 

OGÓLNE PRZESTROGI 

Każdy prawy Katolik i Polak powinien się zastosować do następujący wskazówek: 

Nie opuszczać nigdy Mszy św. w niedziele i święta nakazane, gdyż to obowiązuje 

nas pod grzechem ciężkim. 

Nie spóźniać się na nabożeństwa. 
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Nie wychodzić z kościoła, dopóki kapłan jest przy ołtarzu. 

Nie sądzić, że jest gorliwym katolikiem, jeżeli słucha się Mszy św. tylko w 

niedzielę, a ma się sposobność czynić to i w tygodniu. 

Na wstępie do kościoła umaczać trzy średnie palce prawej ręki w wodzie święconej 

i zrobić wyraźny znak Krzyża św. 

Do kościoła wchodzą mężczyźni z odkrytą a niewiasty nakrytą głową. 

Głęboki ukłon oddaj Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie utajonemu nim 

wejdziesz do ławki. 

Nie zajmować pierwszego miejsca w ławce, owszem usunąć się na ostatnie, aby 

drugi nie potrzebował wpychać się na miejsce dalsze. 

Nie zapominać różańca, lub książeczki do nabożeństwa, idąc do kościoła. 

Uklęknąć — znaczy kolanem ziemi, czyli podłogi dotknąć, a nie kiwnąć nim tylko. 

W ławce zajmij jedno tylko miejsce, a nie więcej. 

Kościół jest domem modlitwy, dlatego pomódl się w nim najlepiej na książeczce lub 

różańcu. 

W kościele nie rozmawiaj i nie oglądaj się. 

Nie wychodzić podczas kazania. 

Chcesz przyjąć Komunię Św., udaj się przed ołtarz zaraz po "Baranku Bożym" we 

Mszy św. 

W kościele nie zostawiaj swej książeczki, parasola, portmonetki, chusteczki, itd. 

Rzecz znalezioną oddaj do zakrystii. 

Nie zamykaj ócz lub odwracaj się w chwili, gdy nadchodzi kolektor z koszykiem. 

Dziesięć centów na kościół daje się kolektorom w kruchcie. 

Nie sądź, że o godzinie szóstej rano wzywa cię dzwon kościelny do wstania z 

pościeli, a w południe do obiadu, tudzież do kolacji o godzinie 6ej wieczorem, — lecz 

pamiętaj że dzwon ten wzywa cię wówczas do modlitwy: 

"Anioł Pański", którą przeto zmów, gdziekolwiek się znajdujesz. 

Nie zapominać uczęszczania na posiedzenia towarzystw, do których ktoś należy. 

Nie sądzić, że się ma większe prawa lub przywileje jak drudzy. 

Nie wstydź się żeś Polakiem i Katolikiem. 

Zdejm kapelusz gdy przechodzisz mimo kościoła. 

Nie bądź skąpym dla kościoła a Bóg będzie hojnym dla ciebie. 
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Nie naśladuj tych, którzy źle żyją, ale raczej tych którzy obowiązki swe ściśle wy-

pełniają: 

Nie myśl, że możesz być sędzią we wszystkich sprawach i z tego powodu: a) Nie 

twierdź, że szkoły publiczne są lepsze od parafialnych; b) Że wykształcenie polega tylko na 

nagromadzeniu wiadomości. 

Nie myśl, że częsta spowiedź i Komunia św. są szkodliwe. 

Nie pchaj się do konfesjonału, gdy inni czekają dłużej. 

Nie zapominaj o tym, że nie tylko ze wstępnego i kolekt utrzymuje się nasz kościół, 

ale także z parafialnego. To wszystko nie stanowi jeszcze dziesiątej części twego dochodu, 

co przykazanie kościelne brzmi: "Dziesięciny kościelne wiernie swoim pasterzom 

oddawać". 

Nie jadać mięsa w piątki i dni na post przeznaczone. 

Nie ociągać się z wezwaniem kapłana do chorego. 

Nie żenić się, lub nie wydawać za ludzi innej wiary. 

Nie zapominać, że Kościół Katolicki jest jednym prawdziwym Kościołem. 

Nie powinieneś sprzedawać swojej wiary za judaszowe srebrniki. 

Nie sądź się być mądrzejszym od swego proboszcza i że lepiej potrafisz rządzić 

parafią niźli on. 

On się temu poświęcił i otrzymał władzę od samego Pana Boga, — a ty, od kogo? 

Szanuj swoich księży tak przed swoimi, jak przed obcymi, oraz módl się za nich. 

Do której ty klasy należysz: czy do tej co wiele mówią, czy do tej co wiele czynią? 

Jak się rozgniewasz na księdza, to nie gniewaj się zaraz i na Pana Boga, więc chodź 

do kościoła regularnie na Mszę św. 


