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CONGRATULATIONS TO THE 
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Alice Cysewski 
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Cleo Kepka 

Adrian Konopka 
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Kamil Kozlowski 

Nelly Krejpowicz 

Daniel Kurak 

Natalia Kuszaj 

Mariusz Lejawa 

Chris Lukawski 

Maya Magnuski 

Aleksandra Malkowski 

Mark Malysa 

Richard Malysa 

Kevin Miazga 

Adrian Moroz 

Jakub Jan Nowak 

Victoria Nowobilska 

Julia Olszowy 

Mateusz Plaza 

Damian Podczerwinski 

Patrick Prelich 

Monika Radziszewska 

Natalia Rak 

Marta Rzesztuko 

Thomas Sawicki 

Amelia Siczek 

Jakub Skawinski 

Nicole Stypulkowski 

Mateusz Sudol 

Natalia W. Szczepaniak 

Dominic Szot 

Kevin Szwarc 

Samanta Szymanska 

Michael Tomaszkowicz 

Michael Tyszko 

Sebastian Valencia 

Victoria Valencia 

Diana Villafana 

Suzanne Witkor 

Adam Wojtak 

Alexander M. Wolyniec 

Christopher N. Zachwieja 

Alex Zawada 

Jacob Zybura 

David Zylinski 



TENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

10 CZERWCA 2018 

TODAY: 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May God 

bless you for your generosity! 
2. Bishop Serratelli has authorized a Diocesan-wide food 

collection in all parishes until the end of June. Our parish has 
been asked to provide cold cereal and toilet paper. The 
donations can be left in the drop off box by the back entrances 
to the church, or at the parish during office hours. 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. Monday: Saint Barnabas, Apostle 
3. Wednesday: 1:00pm Leisure Club meeting in Youth Ctr. 

*Mass & Devotion to Our Lady of Fatima after 7:00pm Mass.  
4. Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After 

Mass, devotion to St. John Paul II and veneration of the relic.  
5. Saturday: Novena prayers to O. L. of Czest. after 7am Mass.  

*Pictures from Confirmation and First Holy Communion  
 can be obtained after the 5:00pm & 7:00pm Masses. 

 

NEXT SUNDAY:    XI  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Seminarian Education.  
2. FATHER’S DAY. We will pray for the intention of all fathers and 

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

3. Pictures from Confirmation and First Holy Communion can be 
obtained after every Mass. 

 

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 17 until July 16, 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. Sunday, July 1, veneration of the relic of St. John Paul II and 
plenary indulgence during all Masses on the occassion of the 
6th anniversary of the dedication of our Diocesan Shrine of 
Saint John Paul II. 

3. On Sunday, July 22, during every Mass, we will pray for all 
drivers, and blessing of vehicles after every Mass. We 
encourage parishioners to make donations to the altar boys as 
a token of gratitude for their faithful service at the altar during 
Mass and devotions. 

4. Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host a 
spiritual 4-day Walking Pilgrimage on August 9th – 12th, from 
their church in NJ to Our Lady of Czestochowa Shrine in 
Doylestown, PA. Walkers range from infants to people well into 
their 70’s. You may join their spiritual trip any day of the journey 
and for as many days as you wish. Register by mail before July 
31st for the discounted prices. More information can be found 
on www.walkingpilgrimage.us, or 908-637-4269. 

5. Wednesday, August 15, The Assumption of the Blessed 
Virgin Mary. Masses at 7:00am, 10:30am, and 7:00pm. 
Blessing of flowers during every Mass. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za wszelką 

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Nasza wspólnota została poproszona o zbiórkę płatków 

śniadaniowych (cereal) oraz papieru toaletowego. 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. Poniedziałek: Wspomnienie św. Barnaby, apostoła 
3. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center 

*O 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. 

4. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00pm. 
Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu zupełnego i 
uczczenie relikwii. Osobiste prośby i intencje, w których 
będziemy się modlić podczas nabożeństwa można złożyć do 
koszyka przy ołtarzu św. Jana Pawła II. 

5. Sobota: Po Mszy św. o godz. 5:00 i 7:00 wieczorem będzie 
można nabyć zdjęcia z Bierzmowania i Pierwszych Komunii św. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na kształcenie kleryków. 
2. DZIEŃ OJCA. Podczas wszystkich Mszach 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. 

3. Po każdej Mszy św. będzie można nabyć zdjęcia z 
Bierzmowania i Pierwszych Komunii św. 

 

RÓŻNE: 
1. W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami 

chcielibyśmy poinformować, że w naszej parafii dzieci 
przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w klasie drugiej. 
Ponad to, posiadamy wykwalifikowaną kadrę katechetów i 
nauczycieli, którzy przygotowują dzieci do sakramentu Pierwszej 
Komunii Świętej oraz młodzież do Sakramentu Bierzmowania w 
języku polskim i angielskim. Serdecznie zapraszamy do 
zapisywania dzieci do naszej polskiej szkoły. Więcej informacji 
można uzyskać w kancelarii parafialnej.  

2. 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 17 czerwca 
do soboty 16 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. 

3. Niedziela, 1 lipca, podczas każdej Mszy św. uzyskanie odpustu 
zupełnego i ucałowanie relikwii Św. Jana Pawła II z okazji 6-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. 

Zapowiedzi Przedślubne 
l   Paweł Herdzik — Sylwia Król 
l   Grzegorz Magda — Aleksandra Rzucidlo 
I   Sebastian Tyburski — Justyna Golebiowska 

http://www.walkingpilgrimage.us/
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If any person may have been abused by any priest, they 
should immediately contact their local County Prosecutor’s 
Office and the Diocese’s Victims Assistance Coordinator: 
Peggy Zanello at 973-879-1489. You may also be in touch 
with either of the Diocesan Response Officers: Rev. Msgr. 
James T. Mahoney, Vicar General and Moderator of the 
Curia, 973-777-8818 Ext. 205 or Sister Joan Daniel Healy, 
S.C.C., Chancellor/Delegate for Religious, 973-777-8818  The 
entire text of the Policy of the Diocese of Paterson in 
Response to Complaints of Sexual Abuse is available on the 
Diocesan Web Site: www.patersondiocese.org. 
 

* * * * * * * * * * 
Przypadki molestowania oraz inne naduzycia popelnione 
przez kler, prosimy zglaszac do lokalnego biura prokuratora 
albo do diecezjalnego koordynatora pomocy ofiar: Peggy 
Zanello telefon 973-879-1489. Mozesz takze zawiadomic 
jednego z tych diecezjalnych urzednikow: Rev. Msgr. James. 
T. Mahoney, Wikariusz i Kurator, 973-777-8818 ext. 205 albo 
Joan Daniel Healy, S.C.C., Kanclerz/Delegat do spraw 
religijnych, 973-777-8818. Pelny tekst polisy diecezjalnej do 
spraw molestowania seksualnego jest dostepny na stronie 
internetowej: www.patersondiocese.org. 

Święty Barnaba, Apostoł  
 Barnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej 
rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego właściwe imię 
brzmiało Józef, ale Apostołowie dali mu 
przydomek Barnaba. Według Klemensa 
Aleksandryjskiego i Euzebiusza Barnaba miał 
należeć do grona 72 uczniów Pana Jezusa. Był 
krewnym św. Marka Ewangelisty, dlatego św. 
Paweł nazywa go kuzynem Ewangelisty (Kol 4, 
10). Barnaba zapewne razem ze św. Pawłem 
przybył do Jerozolimy, aby u stóp Gamaliela, 
znanego rabina - uczonego żydowskiego, 
pogłębić swoją wiedzę w zakresie religii 
mojżeszowej. Dzieje Apostolskie tymi słowy 
wprowadzają nas w okoliczności początków jego 
działalności. "Józef, nazwany przez Apostołów 
Barnabas, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, 
sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył 
u stóp Apostołów" (Dz 4, 36-37). 
 O powadze, jakiej zażywał wśród Apostołów, świadczy 
to, że to Barnaba przygarnął św. Pawła po jego nawróceniu i 
dopiero z Barnabą Paweł mógł pójść do pozostałych 
Apostołów (Dz 9, 26-27). Wraz ze św. Pawłem Barnaba udał 
się do Antiochii, gdzie pozyskali wielką liczbę wiernych dla 
Chrystusa. Był to rok 42 po narodzeniu Pana Jezusa. 
Barnaba i Paweł swoje nauczanie kierowali najpierw do 
Żydów. Kiedy jednak ci ich odrzucili, poszli do pogan. Aby 
jednak neofitów nie zrazić, nie nakładano na nich żadnych 
obowiązków prawa mojżeszowego, a żądano jedynie, by 
dawali świadectwo Chrystusowi przez przyjęcie chrztu i życie 
zgodne z Ewangelią. Wieść o tym dotarła jednak do gminy 
jerozolimskiej, która pilnie przestrzegała prawa 
mojżeszowego. Barnaba po raz pierwszy wprowadził Pawła 
do gminy żydowskiej. Obaj Apostołowie bronili tam swojego 
kierunku działania wobec nawróconych z pogaństwa. Ich 
stanowczymi przeciwnikami byli natomiast nawróceni Żydzi. 
Sprawę rozstrzygnął na korzyść Barnaby i Pawła św. Piotr, a 
poparł go św. Jakub Młodszy. Ustalono, że wolno nawracać 
pogan, kiedy w danym mieście Żydzi nie przyjmą nauki 
Chrystusa Pana, oraz że nawróconym z pogaństwa nie 
należy narzucać obowiązku zachowania prawa 
mojżeszowego (Dz 15, 1-35).  
 Barnaba był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha 
Świętego i wiary (Dz 11, 22-24). Razem ze św. Markiem jako 
towarzysz św. Pawła udał się w pierwszą podróż misyjną na 
Cypr, a stamtąd do Azji Mniejszej (Dz 13, 1-14). Na Cyprze 
dokonali nawrócenia namiestnika wyspy, Sergiusza Pawła. 
Kiedy w miasteczku Perge św. Paweł uzdrowił człowieka 
chromego, "na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły 
wołać po likaońsku: «Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili 
do nas». Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż 
głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, który miał świątynię 
przed miastem, przywiódł przed bramy woły i przyniósł 
wieńce, i chciał z tłumem złożyć (im) ofiarę. Na wieść o tym 
Apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty (...) Zawiedziony 
tłum od entuzjazmu przeszedł do wściekłości". Pobudzeni 
przez Żydów z Ikonium poganie omal nie pozbawili Apostołów 
życia, św. Pawła ukamienowali, ale cudem wyszedł z ich rąk 
(Dz 14, 1-21). 
 Barnaba zamierzał wraz z Pawłem udać się w drugą 
podróż misyjną. Doszło jednak do konfliktu, gdyż Paweł 
stanowczo sprzeciwił się, by w tej podróży brał udział również 
Marek, który w czasie pierwszej wyprawy samowolnie ich 
opuścił. Barnaba w tej sytuacji wycofał się i powrócił z 
Markiem na Cypr, gdzie kontynuowali pracę apostolską (Dz 
15, 39-40). Odtąd giną wszelkie informacje o Barnabie. 
Według podania miał pozostać na Cyprze jako pierwszy 
biskup i pasterz tej wyspy. Miał także działać w Rzymie, 
Aleksandrii, Mediolanie. Około 60 r. na Cyprze, w mieście 

Salaminie, poniósł wedle tego przekazu śmierć 
męczeńską przez ukamienowanie. Jak mówi 
podanie, za cesarza Zenona w roku 488 
odnaleziono relikwie św. Barnaby. Miał on na 
piersiach Ewangelię św. Mateusza, którą sam 
własnoręcznie dla swojego użytku przepisał. 
 Jak wielką popularnością cieszył się w 
pierwotnym chrześcijaństwie św. Barnaba, 
świadczą liczne apokryfy: Dzieje Barnaby, 
Ewangelia Barnaby oraz List Barnaby. Dzieje 
Barnaby opisują walki, jakie Apostoł musiał 
staczać z Żydami, którzy mieli go spalić żywcem. 
Jego prochy miał zebrać ze czcią św. Marek. 
Dziełko powstało ok. roku 400 na Cyprze. 
Ewangelię Barnaby mieli napisać gnostycy. Jest 
wspomniana w pismach niektórych ojców 

apostolskich, ale jej treści bliżej nie znamy. Ciekawym 
dokumentem jest List Barnaby z wieku II, w którym autor 
poleca alegorycznie tłumaczyć teksty Pisma świętego. 
Teologicznie cenną jest druga część tego Listu, mówiąca o 
preegzystencji Chrystusa Pana, o tajemnicy Jego wcielenia i 
o dwóch drogach - światła i ciemności. 
 Kult św. Barnaby był już w czasach apostolskich tak 
wielki, że tylko jemu jednemu z uczniów Dzieje Apostolskie 
nadają zaszczytny tytuł Apostoła. W wieku XVI powstał zakon 
Regularnych Kleryków św. Pawła, założony przez św. 
Antoniego Marię Zaccaria, od macierzystego kościoła św. 
Barnaby nazywany popularnie barnabitami. 
Barnaba jest patronem Florencji i Mediolanu, w którym 
według tradycji nauczał; czczony jest także jako orędownik 
podczas kłótni, sporów, smutku oraz burz gradowych. 

   + Bronisława Sołtys 

 W środę, 20 czerwca po Mszy św. o 7pm zebranie członków 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

 

 Piątek, 13 lipca, o 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. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

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

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

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

First Saturday of each month: Mass and First Saturday  
 devotion in Polish. 
 

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

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 
 uczczenie relikwii. 
 

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. 
 

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 2018 - 2019 
 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2018/2019 będą trwały od 1 maja 2018 do 15 sierpnia 
2018 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 
2018 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 $50.00 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, all 
CCD Catechists, especially the catechists of the 
Confirmation program, Fr. Artur Prażak and Fr. Stefan 
Las 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 
       Fr. Michał 


