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TODAY: 
1. We will pray for the intention of all fathers and husbands 

during all Masses. May God bless all Fathers with abundant 
graces. 

2. Second collection is for Seminarian Education. May God 
reward you for your generosity! 

3. Procession to the four altars outside of the shrine will be 
after 10:30am High Mass (weather permitting). 

4. Due to the unprecedented requests for assistance from 
Catholic Charities’ food pantries and in order to fulfill our 
obligations to the poor, Bishop Serratelli has authorized a 
Diocesan-wide food collection in all parishes. Our parish has 
been asked to provide canned food. We encourage all of 
our parishioners to take part in this food pantry to help the 
poor in our Diocesan community of Morris, Passaic, and 
Sussex counties. The canned vegtables can be left in the drop 
off box, found by the back entrances to the church. May God 
reward you for your generosity. 

 
THIS WEEK: 
1. Monday — Saturday: CCD Religion & Polish School 

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00pm 

Mass. 
3. Friday: The Most Sacred Heart Of Jesus 
4. Saturday: The Nativity of Saint John the Baptist  

*Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after the  
 7:00am Mass.  
*The Rededication of the Diocesan Cathedral of Saint  
 John the Baptist in Paterson at 10:00am.  
*Confession: 6:30am & 4:00 - 5:00p.m. 

 
NEXT SUNDAY:       XII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for South & Latin American Missions 

and Bishops’ Overseas Relief. 
 
OTHERS: 
1. Sunday, July 2, veneration of the relic of Saint John Paul II 

and plenary indulgence during all Masses on the occassion of 
the 5th anniversary of the dedication of our Diocesan Shrine of 
Saint John Paul II. 

2. July 22-23, bicycle pilgrimage from our shrine in Passaic to 
the National Shrine of Our Lady of Czestochowa in 
Doylestown, PA. All interested are asked to contact the parish 
rectory. 

DZISIAJ: 
1. Podczas wszystkich Mszy św. będziemy się modlić w 

intencjach ojców i mężów żyjących i za tych którzy odeszli już 
do wieczności. Niech Bóg Ojciec obdarza Was wszelkimi 
łaskami w wypełnianiu powołania Ojcowskiego i 
rodzicielskiego. 

2. Druga kolekta przeznaczona na kształcenie kleryków. Za 
wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 

3. Procesja do czterech ołtarzy na parkingu wokół kościoła 
po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

4. Nasza wspólnota parafialna Sanktuarium Św. Jana Pawła II, 
parafia Matki Bożej Różańcowej została poproszona o zbiórkę 
żywności w puszkach. Powyższe artykuły należy składać w 
pojemniku, który znajduje się pod chórem. Żywność można 
składać do końca czerwca. Za wszystkie dary serca składamy 
staropolskie „Bóg zapłać”. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Sobota: Zapisy dzieci na lekcje Religii i 

zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia Kancelarii 
parafialnej. 

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

3. Piątek: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
4. Sobota: Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela  

*Spowiedz: 6:30 rano i 4:00 - 5:00pm.  
*Nowenna do MB Częst. po Mszy św. o godz. 7:00 rano. 
*O godz. 10:00 rano, rededykacja Katedry Diecezjalnej  
 Św. Jana Chrzciciela w Paterson.  
*O godz. 6:00pm zebranie członków Gwardii Honorowej na  
 plebanii. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje w Południowej 

Ameryce. 
 
RÓŻNE: 
1. Niedziela, 2 lipca, podczas każdej Mszy św. uzyskanie 

odpustu zupełnego i ucałowanie relikwii Św. Jana Pawła II z 
okazji 5-tej rocznicy i ustanowienia Diecezjalnego Sanktuarium 
Św. Jana Pawła II.  
Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za 
grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać 
wierny, odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych 
określonych warunków - przy pomocy Kościoła, który jako 
służebnica odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje 
skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i Świętych. Odpustami 
są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z 
jakimś miejscem (np. kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).  
Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania 
dzieła obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech 
następujących warunków: 1) spowiedź sakramentalna, 2) 
Komunia eucharystyczna, 3) modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego. 

2. Czwartek, 13 lipca, godz. 7:00pm Msza św.  
i nabożeństwo fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej 
Fatimskiej. Zachęcamy dzieci do sypania kwiatów oraz 
wiernych do licznego udziału. 

3. 22-23 lipca, pielgrzymka rowerowa z naszego Sanktuarium do 
Amerykańskiej Częstochowy. Chętnych prosimy się zgłaszać 
na plebanie. 

Remont Kościoła 
Józef i Dorota Gelatka      $750 
Ryszard i Krystyna Stec      $200 
 
Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy 
złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą ofiarność wyna-
grodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
 
Dear Parishioners! 
 My most sincere and heartfelt thank you to those parish 
families who have already made their donation to our church 
renovations. God bless you for your generosity! 
         Fr. Stefan 
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Niedziela, 18 czerwca, Chrzty: 
 

1:30PM    Alan Chrzastek 
 

Sobota, 24 czerwca, Chrzty: 
 

1:00PM    Savannah D. Kowal 
 

Congratulations to the parents of 
the newly-baptized children. May 

God bless you always. 

     Happy Father's Day! 
 

A Dad is a person 
who is loving and kind, 
And often he knows 
what you have on your mind. 
He's someone who listens,  
suggests, and defends. 
A dad can be one of  
      your very best friends! 
He's proud of your triumphs,  
      but when things go wrong, 
A dad can be patient and helpful and strong 
In all that you do, a dad's love plays a part. 
There's always a place for him deep in your heart. 
And each year that passes, you're even more glad, 
More grateful and proud just to call him your dad! 
Thank you, Dad...for listening and caring, 
for giving and sharing, but, especially, for just being you! 
Happy Father's Day! 

 

Tatusiu kochany, 
my z serca Ci składamy: 

Zdrowia, sił i codziennej radości, 
żadnych problemów ze stawami 

kości. 
Obyś miał zawsze spokojną głowę, 

do nas - dzieci nerwy stalowe. 
Cierpliwość świętą! Rękę nie ciężką 

Spokojnego ducha, kiedy trwa 
zawierucha. 

DLA TATY 
Dziś święto obchodzi Najdroższy Tata, 
niech los mu z kwiatów życie uplata, 
niech nie da poznać żadnych trosk 

i rzuci pod nogi szczęścia stos. 
 

Milczenie jest złotem, 
niech więc mówią kwiaty, 

każde mądre dziecko 
słucha swego taty. 

Święty Jan Chrzciciel 
 Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i 
oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan 
Chrzciciel urodził się jako syn kapłana 
Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego 
narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i 
szczególne pos łannic two zwiastowa ł 
Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy 
Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17). 
Przyszedł na świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 
1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km 
na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja, o której 
po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy 
obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej 
okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie 
się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed 
obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach 
ludzkich (Łk 1, 68-79). Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i 
stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła - 
Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa 
(Łk 1, 36). 
 Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą 
informację: "Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało 
na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w 
Izraelu" (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po 
wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan 
pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie 
innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z 
esseńczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w 
Qumran swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było 
według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło 
nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił 
się do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu 
Salim (J 3, 23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku 
panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery 
według chronologii, którą się zwykło podawać. 
 Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie 
wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba 
czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na 
znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty (Łk 
3, 7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garnęła się do niego "Jerozolima i 
cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu" (Mt 3, 5; Mk 1, 5). 
Zaczęto nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest 
zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości 
twierdząc, że "Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: 
ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów" (Mt 3, 11). Na prośbę 
Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. 
Potem niejeden raz widział Chrystusa nad Jordanem i świadczył o 
Nim wobec tłumu: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy 
świata" (J 1, 29. 36). Na skutek tego wyznania, przy Chrystusie 
Panu zjawili się dwaj pierwsi uczniowie - Jan i Andrzej, którzy 
dotąd byl i  uczniami św. Jana (J 1, 37-40). 
Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się 
jednak jawnie przeciwko niemu występować, woleli raczej zająć 
stanowisko wyczekujące (J 1, 19; Mt 3, 7). Osobą Jana 
zainteresował się także władca Galilei, Herod II Antypas (+ 40), 
syn Heroda I Wielkiego, który nakazał wymordować dzieci w 
Betlejem. Można się domyślać, że Herod wezwał Jana do 
swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak pożałował swojej 
ciekawości. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu 
prosto w oczy: "Nie wolno ci mieć żony twego brata" (Mk 6, 18). 
Rozgniewany król, z poduszczenia żony brata Filipa, którą ku 
ogólnemu oburzeniu Herod wziął za własną, oddalając swoją 
żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować. W dniu swoich urodzin 
wydał ucztę, w czasie której, pijany, pod przysięgą zobowiązał się 
dać córce Herodiady, Salome, wszystko, czegokolwiek zażąda. 
Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana. Herod 
nakazał katowi wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę 
przynieść na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). Jan miał wtedy 
trzydzieści kilka lat. 

Przepraszam tatusiu 
to ze szczęścia 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

 
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. 

Modlitwa do św. Józefa za 
mężczyzn i ojców 

 
 Św. Józefie, Głowo Najświętszej 
Rodziny, powierzamy Twojej opiece 
nasze rodziny, w sposób szczególny 
mężczyzn: ojców, mężów, synów i 
braci; wszystkich mężczyzn, z którymi 
jesteśmy związani. 
 
 Daj im męską odwagę, dzięki 
której potrafiliby szanować i bronić 

swoje matki, żony, córki i siostry. Wyproś dla nich serca 
wrażliwe i czyste, by wszystkie kobiety, które im zaufały, 
kochali miłością bezinteresowną, współczującą i dyskretną. 
Taka miłość nie szuka własnej korzyści, ale pragnie jedynie 
ofiarować siebie w darze. Otocz swoją szczególną pieczą 
mężów i ojców rodziny; niech będą dla swoich żon i dzieci 
troskliwi, opiekuńczy i delikatni. Niech dają im oparcie i 
poczucie bezpieczeństwa. 

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. 




