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Train up a child in the way he should go 
and when he is old, 

he will not depart from it. 
 

Proverbs 22:6   



ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

17 CZERWCA 2018 

TODAY: 
1. 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. 

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

3. 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. 

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

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

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Tuesday: Saint Romuald, Abbot 
3. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after the 

7:00pm Mass. 
4. Thursday: Saint Aloysius Gonzaga  

*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After  
 Mass, devotion to St. John Paul II, plenary indulgence,  
 and veneration of the relic.  

5. Saturday: Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after 
the 7:00am Mass. 

 
NEXT SUNDAY:           THE  NATIVITY  OF 
                              SAINT  JOHN  THE  BAPTIST 
1. Second collection is for South & Latin American Missions 

and Bishops’ Overseas Relief.  
 
OTHERS: 
1. 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. 

2. 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. 

3. Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host a 
spiritual 4-day Walking Pilgrimage on August 9th – 12th, from 
their church in New Jersey 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. 

4. 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. DZIEŃ OJCA. Podczas każdej 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. 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! 

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

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

i zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia Kancelarii 
parafialnej. 

2. Wtorek: Wspomnienie św. Romualda, opat 
3. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 

Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  
*Po Mszy św. o 7:00 wieczorem zebranie członków Duchowej  
 Adopcji Dziecka Poczętego. 

4. Czwartek: Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi zakonnika  
*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: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy 
św. o 7:00 rano. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:      UROCZYSTOŚĆ  NARODZENIA 
                                                   ŚW.  JANA  CHRZCICIELA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje w Południowej 

Ameryce. 
 
RÓŻNE: 
1. 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. 

2. 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. 

3. W środę, 18 lipca po Mszy św. o 7:00 wieczorem zebranie 
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

http://www.walkingpilgrimage.us/
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     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. 

Sobota, 23 czerwca, Chrzty: 
 

2:30PM    Dawid Kozdeba 
3:30PM    Jerzy M. Wawrzonek 
 

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

God bless you always. 

The altar candles, bread and 
wine will be offered this entire 
week, in Loving Memory of: 

 
+ Franciszek i Emilia Wieteszka 

 

rq. Family 

Zapowiedzi Przedślubne 
Il   Paweł Herdzik — Sylwia Król 
Il   Grzegorz Magda — Aleksandra Rzucidlo 
II   Sebastian Tyburski — Justyna Golebiowska 

Święty Romuald z Camaldoli, opat  
 Romuald pochodził z Rawenny z 
możnej rodziny diuków Onesti. Urodził się 
ok. 951 r. Dla zadośćuczynienia za 
grzech ojca, który w pojedynku zabił 
swojego krewnego, miał według podania 
wstąpić do benedyktynów, którzy mieli 
swoje opactwo przy kościele św. 
Apolinarego. Jednak życie wspólne mu 
nie odpowiadało. Tęsknił za życiem 
samotnym. Dlatego po trzech latach 
opuścił ów klasztor. Spragniony 
doskonalszego skupienia, podjął życie pustelnicze. Wraz 
ze swym przyjacielem, Marynem, udał się na pogranicze 
Francji i Hiszpanii i wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego 
w Cuxa. Do nich przyłączyli się wkrótce patrycjusze 
weneccy: Jan Gradenigo i Jan Morosini. Za zezwoleniem 
opata, nawiązując do pierwotnej reguły św. Benedykta, 
zakonnicy ci żyli w oddzielnych domkach, uprawiali ziemię 
i gromadzili się tylko na wspólny posiłek i pacierze. Po 
śmierci św. Piotra Orseolo (988) Romuald wraz z 
towarzyszami, Gradenigo i Marynem, opuścili gościnne 
opactwo w Cuxa i udali się na Monte Cassino. Stąd 
rozeszły się ich drogi: Maryno udał się do Apulii, gdzie 
wkrótce poniósł śmierć męczeńską z rąk Saracenów; 
Gradenigo założył własny klasztor w pobliżu Monte 
Cassino; Romuald natomiast wrócił do Rawenny, gdzie w 
pobliżu opactwa benedyktyńskiego założył sobie pustelnię. 
 Wkrótce zaczął zakładać podobne pustelnie w całej 
Italii. Takich eremów-pustelni Romuald miał założyć 
kilkanaście. Uczniów i naśladowców nie brakowało. 
Zgłaszało się ich coraz więcej. Do największej sławy 
doszły opactwa w Pereum koło Rawenny oraz w 
Camaldoli (Campo di Maldoli) w Toskanii, od którego 
zakon otrzymał swoją popularną nazwę "kamedułów". 
Godłem zakonu zostały dwa gołąbki, pijące z jednego 
kielicha - jako symbol połączenia życia wspólnotowego z 
pustelniczym, ducha anachoreckiego z monastycznym. Do 
najgłośniejszych uczniów św. Romualda należeli: św. 
Bruno z Kwerfurtu (Bonifacy), kapelan cesarza Ottona III, 
św. Benedykt z Benewentu i św. Jan z Wenecji, których 
św. Bruno zabrał ze sobą do Polski, gdzie też obaj ponieśli 
śmierć męczeńską (+ 1003), oraz św. Piotr Damiani (+ 
1072).  
 Romuald zmarł w klasztorze Val di Castro, niedaleko 
Ankony, 19 czerwca 1027 r., mając 75 lat. Jego relikwie 
były do roku 1480 własnością tegoż opactwa. Obecnie 
znajdują się w Fabriano w kościele św. Błażeja, który 
dotąd jest pod zarządem kamedułów. Eremy kamedulskie 
składają się z szeregu domków-cel, w których pojedynczo 
mieszkają mnisi, zbierając się tylko razem na wspólną 
modlitwę, a kilka razy w roku, w największe święta, na 
wspólny posiłek i rekreację. Kameduli zachowują prawie 
stałe milczenie i nie wolno im przyjmować potraw 
mięsnych. Święty Romuald jest patronem kamedułów. 



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 trwają do 15 sierpnia 2018r. 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 An-

drzejkowy. 
 

 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. 

 + Mary Kozel 

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. 
Amen. 


