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SEVENTH SUNDAY OF EASTER 
SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

28 MAJA 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for Charitable works of the Holy 

Father. May God reward you for your generosity! 
2. May devotions at 10:00am. 
3. First Holy Communion for the children in our parish at the 

12:30pm Mass. The Communion class must meet in the 
auditorium at 11:45am. 

 
THIS WEEK: 
1. Monday:   Memorial Day  

*Parish office is closed.  
*We wish all parishioners a sunny & relaxing long weekend.   
 Everyone is encouraged to attend Mass in remembrance of  
 the men & women of the Armed Forces, who sacrificed their  
 lives for the freedom of our country. 

2. MONDAY - FRIDAY: White Week Mass will be celebrated 
every evening at 7pm for the children who received First 
Holy Communion. Children should attend Mass dressed in 
their Communion attire. 

3. Tuesday — Saturday: CCD Religion & Polish School 
registration in the rectory during parish office hours. 

4. Tuesday: Sacrament of Confirmation at 7:00pm. All 
Confirmation Candidates and their sponsors must be 
present at 6:15p.m. in the auditorium. 

5. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after 
7:00pm Mass. 

6. First Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00 
PM in Polish. After Mass, devotion to St. John Paul II, 
plenary indulgence, and veneration of the relic. 

7. First Friday:  Confessions: 6:30a.m. & 6:30p.m.  
*Adoration of the Blessed Sacrament after 7:00am Mass  
 and throughout the day until 6:30p.m.  
*Devotions and Mass at 7:00pm. 

8. First Saturday: Novena prayers to O. Lady of Czestochowa  
 after the 7:00am Mass. 
*Confession 6:30am & 4:00-5:00p.m.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 
NEXT SUNDAY:    PENTECOST SUNDAY 
1. Second collection is for parish needs. 
 
OTHERS: 
1. Father’s Day. During the month of June there will be 

Gregorian Masses offered for all deceased and living 
fathers. Gregorian Masses will be every day from June 18 
until July 15, during these Masses we will be thanking and 
praying in the intentions of our fathers. Special Father’s Day 
envelopes, on which you can write your intentions and 
names can be found by the entrances to the Shrine. We 
encourage all of you to remember and pray for our fathers, 
thanking them for their dedication, devotion, and service in 
fulfilling and implementing their parental vocation. 

2. The Holy Rosary Young Men’s Club, founded in 1927, will 
celebrate its 90th Anniversary with a beefsteak-dinner dance 
on Friday, June 16 at 6pm in the parish hall. Dancing to the 
music of Jimmy Sturr Orchestra featuring Polish & American 
music. Complete beefsteak dinner with an open bar all 
evening. Tickets: $40 per person & available in the parish 
rectory or by calling Greg Komeshok at 973-473-5111. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na dzieła Ojca Świętego. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Nabożenstwo Majowe o godz. 10:00 rano.  
3. Msza św. i przyjęcie Komunii św. po raz pierwszy przez 

dzieci o godz. 12:30p.m. Dzieci muszą być obecne o godz. 
11:45 rano w auli parafialnej. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek:  Dzień  Pamięci  Narodowej  

*Długi Weekend. Słonecznego weekendu i udanego  
 wypoczynku życzymy wszystkim naszym parafianom.  
*Kancelaria parafialna jest nieczynna.  
*Zachęcamy do udziału we Mszach św. o godz. 7:00 rano  
 i wieczorem w intencji tych, którzy poświęcili swoje życie  
 w obronie kraju. 

2. Poniedziałek - Piątek: BIAŁY TYDZIEŃ: Msze św. o 7:00 
wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w pierwszo 
komunijnych ubraniach. 

3. Wtorek: Sakrament Bierzmowania podczas Mszy św. o 
godz. 7:00 p.m. Kandydaci oraz ich świadkowie muszą być 
obecni o godz. 6:15p.m. w auli pod kościołem. 

4. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

5. Pierwszy Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 
godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św. nabożenstwo do św. 
Jana Pawła II, uzyskanie odpustu zupełnego i ucałowanie 
relikwii. 

6. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 6:30 wieczorem 
*Msza św., nabożeństwo o godz. 7:00 rano i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu do godz. 7:00 wieczorem.  
*Nabożeństwo i Msza św. o godz. 7:00 wieczorem.  

7. Pierwsza Sobota:  Nowenna do M. B. Częstochowskiej  
 po Mszy św. o 7:00 rano.  
*Spowiedź: 6:30 rano i 4:00-5:00 po południu.  
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.  
 Zakończenie Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
 

RÓŻNE: 
1. Sobota, 10 czerwca, o godz. 6:00pm spotkanie „przystanek 

Historia Nowy York” organizowane przez Stowarzyszenie 
Pamięć. W spotkaniu wezmą udział: Prezes IPN dr Jarosław 
Szarek, Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk, Dyrektor 
Biura Edukacji Narodowej IPN Justyna Skowronek, Asystent 
Prezesa Jakub Maciejewski, Zastępca Dyrektora AIPN dr 
Mariusz Żuławnik, Jacek Ryżko (AIPN), Naczelnik Karol 
Madaj (BEN), Naczelnik Rafał Pękała (BEN), Sergiusz 
Kazimierczuk (BEN). 

2. Sobota 24 czerwca, o godz. 6:00 wieczorem zebranie 
członków Gwardii Honorowej na plebanii. 

3. Dzień Ojca. W miesiącu czerwcu będzie odprawiana Msza 
św. gregoriańska w intencji wszystkich Ojców żyjących i 
tych, które odeszły już do wieczności. Msza św. 
gregoriańska będzie odprawiana w każdy dzień począwszy 
od niedzieli 18 czerwca do soboty 15 lipca. Koperty na 
których prosimy wypisać czytelnie intencje: imiona i 
nazwiska, znajdują się pod chórem. Zachęcamy do pamięci i 
modlitwy w intencji naszych Ojców, dziękując im za 
poświęcenie i oddanie dla nas. 
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CONGRATULATIONS TO THE 
NEWLY-CONFIRMED 

Karolina Poweska 
Weronika Przedworski 

Zofia Przedworski 
Veronica Rzaca 

Natalia Sas 
Adam Sek 

Jan Siembida 
Julia Skowron 
Michelle Sudol 

Katie Sudol 
Emily Surdacki 
Victoria Szot 

Karolina Szwarc 
Julia Szymanska 
Adrian Szymanski 
Lucas Szymanski 

Kamil Tomaszkowicz 
Anthony Warmuz 
Melisa Weglarz 
Daniel Wiesniak 
Natalia U. Wojcik 
Victoria Wojcik 

Julia Wojtanowicz 
John Wszolek 
Julia Wszolek 

Olivia Zabielski 
Eva Zarucki 
Filip Zauter 

Konrad Zielinski 

* * * * * * * * * * * * 

Dominic R. Bugaj 
Simon Chojnacki 

Kinga Natalia Chudzik 
Peter Daskalov 

Patryk Doroszkiewicz 
Gabriel Dziuba 

Michael S. Gancarz 
Adam Gutowski 

Jacob Hader 
Christian Homa 
Mateusz Kaldon 
Natalia Kardjian 

Gregory Koc 
Olivia Kolakowski 
Violetta Kowalczyk 
John Kulbabinski 
Gabriela Kwasnik 

Aleksandra Labuda 
Isabella S. Lewandowski 

Nicole Litwin 
David Lukaszewicz 
Sebastian Lupinski 

John Madeja 
Viktoria Majcher 

Kamil Malec 
Julia Malecki 
Klaudia Marut 
Patrick Matula 

Julia Oldakowski 
Matthew Orzechowski 

Natalia Palka 
Klaudia L. Pirog 

Jacob Plewa 

Dear Parishioners, 
 

 We give thanks to God for all that we have received 
through the power of His grace. We thank 
Most Reverend Arthur Serratelli, Bishop of Paterson, for 
being among us and leading us in asking God’s blessing 
on us, especially on our newly confirmed young Ladies 
and Gentlemen. 
 

 To our CCD Religion Director Halina Nowobilski,  
CCD Catechists, and to all Parents for their prayers, 
constant support, dedication in helping to prepare and 
strengthen the newly-confirmed in their faith and Catholic 
values, so that they may continue to shine as witnesses 
to our Lord Jesus Christ. 
 

 Finally, to our newly confirmed parishioners: May 
the Holy Spirit always dwell in your hearts and minds and 
be with you throughout your life. May the inspiration of 
the Holy Spirit help you to show the world your love for 
God and the kindness and generosity to His People. 
 
       Sincerely in Christ, 
       Fr Stefan 

 
 
 
 
 
Drodzy Parafianie: 
 

 W imieniu nas wszystkich, pragnę złożyć 
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkim 
dzieciom, które dzisiaj przyjeły Komunię Św. pierwszy raz. 
Chrystus, który przyszedł do waszych serc pod postacią 
chleba niech zawsze w nich ma swoje mieszkanie, chroni 
was od złego i błogosławi w każdym dniu Waszego życia.  
 

 Serdecznie dziekuję rodzicom i rodzicom chrzestnym, 
którzy są pierwszymi nauczycielami w przygotowaniu 
swoich dzieci do tak ważnego wydarzenia w ich zyciu od 
najmłodszych lat. Dziękuje pani dyrektor, Halinie 
Nowobilski i paniom katechetkom: Annie Borda, Danucie 
Handzelek i Malgorzacie Tyszko które pomagaly dzieciom 
w ich przygotowaniu do przyjecia Pana Jezusa do swoich 
serc. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dear Parishioners: 
 

 On behalf of all of us, I would like to extend my most 
sincere and warmest congratulations and best wishes to 
all the children who have received their First Holy 
Communion this Sunday. I pray that God will continue to 
bless and watch over these special young people and help 
them to understand the importance of the Eucharist in their 
lives. 
 

 I would like to extend a great thank you to all Parents 
and Godparents, who have been setting a good spiritual 
example for their children, and who have been their child’s 
first teachers in teaching them the ways of faith. I would 
also like to extend great gratitude to those who helped 
prepare the children for this special day, especially all of 
our teachers and catechists. A sincere Thank You to the 
Religious Education Program Director Halina Nowobilska 
and Catechists: Anna Borda, Danuta Handzelek,  
and Małgorzata Tyszko. They have helped prepare the 
children in their spiritual development in receiving Jesus 
for the first time. May God reward them for their ministry to 
our community and may He bless you and your families 
throughout the days of your lives! 

 

Sincerely in Christ, 
Fr. Stefan 

"This food we call the Eucharist, of which no one is 
allowed to partake except one who believes that the things 

we teach are true, and has received the washing for 
forgiveness of sins and for rebirth, and who lives as Christ 
handed down to us. For we do not receive these things as 
common bread or common drink; but as Jesus Christ our 

Savior being incarnate by God's Word took flesh and blood 
for our salvation, so also we have been taught that the 

food consecrated by the Word of prayer which comes from 
him, from which our flesh and blood are nourished by 
transformation, is the flesh and blood of that incarnate 

Jesus." 
 

- St. Justin Martyr, 2nd Century 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

 BIAŁY TYDZIEŃ: 29 maja - 2 czerwca. Msze św. o 7:00 
wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w pier-
wszokomunijnych ubraniach. Zakończenie Białego Ty-
godnia w piątek, 2 czerwca. We czwartek, 1 czerwca, po 
Mszy św., wszystkie dzieci zbiorą się w auli parafialnej. 

 

 MONDAY - FRIDAY:  White Week from May 29 to June 
2. Mass will be celebrated every evening at 7pm for the 
children who received First Holy Communion. We ask 
that the parents of the F.H.C. class make every effort to 
attend this week with their children dressed in their Com-
munion attire. Closing of White Week will be on Friday, 
June 2. On Thursday, June 1, all children will meet in the 
auditorium after Mass. 

 
Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after the  
 7:00 PM. Mass. 
 

Saturday: *Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after  
    the 7:00 AM. Mass. 
 *Devotion to the Divine Mercy after the 7:00 PM.  
    Mass in Polish. 
 

First & Third Thursday of each month: Mass in honor of  
 St. John Paul II at 7:00 PM in Polish. After Mass, devotion  
 to St. John Paul II, plenary indulgence, and veneration of  
 the relic. 
 

First Saturday of each month: Mass & First Saturday 
 devotion. 
 

* * * * * * * * * * 
 

 

Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 po Mszy św. o godz 7:00 wieczorem. 
 

Sobota: *Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy 
    św. o godz. 7:00 rano.   
 *Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o  
    7:00 wieczorem po Polsku. 
 

Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca: Msza św. ku czci 
 św. Jana Pawła II o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św.  
 nabożenstwo do św. Jana Pawła II, uzyskanie odpustu  
 zupełnego i uczczenie relikwii. 
 

Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, Msza  
  św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie  
 Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

INFORMACJE: 
1. Każdy ochrzczony w wierze rzymsko-katolickiej, który 

pragnie zostać Członkiem Parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Passaic, NJ, jest proszony o zgłoszenie 
się do kancelarii parafialnej w celu rejestracji. 

2. Wszelkie Zaświadczenia stwierdzające że dana osoba 
jest wierząca i praktykująca a tym samym, że może być 
Rodzicem Chrzestnym, Świadkiem do Sakramentu 
Bierzmowania (oraz inne zaświadczenia) będą 
wydawane w kancelarii parafialnej po trzech miesiącach 
przynależenia do Wspólnoty parafialnej i wywiązaniu się z 
powziętych zobowiązań wobec parafii. 

3. Wszyscy katolicy z naszej parafii, mają obowiązek 
uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach św. 
oraz wspierania swojej parafii poprzez składanie ofiar na 
kościół przy użyciu kopert otrzymywanych przez pocztę 
(lub też kopert znajdujących się przy wejściu do kościoła). 
Kolejnym obowiązkiem jest coroczna opłata z racji 
przynależności do parafii.  
  Rodzina $20  Osoby samotne $10 

4. Status parafianina/parafianki Parafii Matki Bożej 
Różańcowej otrzymuje osoba, która ma ukończony 25 
rok życia i niezależnie od tego, czy zamieszkuje z 
rodzicami czy też samotnie, podlega zobowiązaniom 
wynikającym z przynależności do Rodziny parafialnej. 

5. Rodziny, które zmieniły adres zamieszkania, proszone są 
o poinformowanie kancelarii parafialnej, w celu 
aktualizacji danych adresowych. 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2017 - 2018 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2017/2018 trwają do 15 sierpnia 2017 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. Po 15 sierpnia będzie 
pobierana dodatkowa opłata $50.00 od dziecka na pokrycie 
kosztów reorganizacji klas i dodatkowe zamawianie 
podreczników. Całość opłaty za szkołę, lekcje religii, za 
książki i bilet na bal andrzejkowy uiszczamy z góry przy 
rejestracji dziecka i opłaty są bezzwrotne. Jeżeli ktoś nie jest 
w stanie dokonać całej opłaty, prosimy zgłosić się do ks. 
Proboszcza. Jeżeli wymienione opłaty nie zostaną uiszczone 
do końca 31 grudnia 2017 roku, dziecko nie będzie mogło 
kontynuować nauki w naszej placówce. 
 Zajęcia Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego 
Przedszkola będą odbywały w Soboty od 9:00 rano do 1:30 
po południu. 
 

   Polska Szkoła czesne: 
   Jedno dziecko $290.00 
   Dwoje dzieci  $520.00 
   Troje dzieci  $650.00 
*Każda rodzina jest zobowiązana złożyć dotację $50 na cele 
szkolne w postaci wykupienia 1 biletu na bal Andrzejkowy. 

 

 Opłata za lekcje Religii dla parafian czynnie biorących 
udział w życiu wspólnoty parafialnej wynosi odpowiednio:  
        $ 85.00 za jedno dziecko 
        $130.00 za dwoje dzieci 
        $150.00 za troje dzieci 
 

 Dla wszystkich pozostałych opłata za lekcje religii 
wynosi odpowiednio:   $135.00 za jedno dziecko 

      $180.00 za dwoje dzieci 
      $200.00 za troje dzieci 

 

 Prosimy o zapisywanie dzieci i nie odkładanie tego, gdyż 
liczba uczniów w klasach jest ograniczona. 

 Bishop Serratelli will be the Spiritual Director of a trip this 
summer to Fatima and Southern Spain. The Pilgrimage will 
celebrate the 100th Anniversary of the Apparitions in Fatima 
and then continue on to Spain. The Pilgrimage will be from 
July 16 to 24. For more information or to make reservations, 
please contact Great Experiences at 201-825-3725 or email 
them at greatexinc@verizon.net. 


