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DIVINE MERCY SUNDAY 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

28 KWIETNIA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. Za wszelką 

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać.  
2. Zakończenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego po Mszy 

św. o godz. 10:30 rano. 
3. Egzamin młodzieży z 8-mej klasy, przystępującej do 

Sakramentu Bierzmowania zostanie przeprowadzony po 
Mszy św. o godz. 12:30pm w auli parafialnej. Obecność 
wszystkich Kandydatów na Mszy św. i egzaminie jest 
obowiązkowa. 

4. W każdą niedzielę od godz. 7:30 rano do 12:30 po 
południu w sklepiku parafialnym można nabyć bardzo ładne 
kartki z okazji urodzin, imienin, chrztu św., ślubu, 
bierzmowania, dnia Matki i Ojca oraz inne. W sklepiku 
można zamówić Mszę Św., uzyskać informacje o 
sakramentach lub załatwić inne ważne sprawy. Serdecznie 
zapraszamy przed lub po Mszach św. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci, które 

przystąpią do Pierwszej Komunii św. 19 maja. 
2. Wtorek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci, które 

przystąpią do Pierwszej Komunii św. 26 maja. 
3. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

po Mszyśw. o godz. 7:00 wieczorem.  
4. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00 

wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu 
zupełnego i uczczenie relikwii. Osobiste prośbym i intencje, 
w których będziemy się modlić podczas nabożeństwa można 
złożyć do koszyka przy ołtarzu św. Jana Pawła II.  

5. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 6:00 wieczorem  
*O godz. 7:00 rano Msza św., nabożeństwo i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu do godz. 8:00 rano.  
*O godz. 5:00 wieczorem wystawienie i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*O godz. 6:00 wieczorem Koronka do Miłosierdzia Bożego I 
 różaniec.  
*O godz. 7:00pm zakończenie adoracji, nabożeństwo  do  
 Najswiętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.  

6. Pierwsza Sobota: Spowiedź: 6:45am i 4:00-5:00pm.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty o 7:00pm. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     III NIEDZIELA WIELKANOCNA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
2. Nabożenstwo Majowe o godz. 10:00 rano. 
 

RÓŻNE: 
1. Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim parafianom, 

gościom i przyjaciołom parafii za złożoną ofiarę na 
Wielkanoc, która wyniosła $43,173.00. 

2. W środę, 15 maja, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem 
zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

3. Dzień Matki. W miesiącu maju będzie odprawiana Msza 
św. gregoriańska w intencji wszystkich Matek żyjących i 
tych, które odeszły już do wieczności. Msza św. 
gregoriańska będzie odprawiana w każdy dzień począwszy 
od niedzieli, 12 maja do czwartku, 13 czerwca. Koperty na 
których prosimy wypisać czytelnie intencje: imiona i 
nazwiska, znajdują się pod chórem. Zachęcamy do pamięci i 
modlitwy w intencji naszych Matek, dziękując im za 
poświęcenie, oddanie dla nas. 

TODAY:  
1. Second collection is for electricity. May God bless you 

for your generosity! 
2. Closing of the Divine Mercy devotions after the 10:30am 

Mass. 
3. The Confirmation Final Exam for Candidates in grade 8 

preparing for Confirmation, will take place after the 
12:30pm Mass in the auditorium. All Candidates must 
attend the Mass & Confirmation Exam. 

4. Every Sunday from 7:30am to 12:30pm in the  
parish store you can buy birthday cards, Names Day 
cards, baptismal cards, wedding cards, confirmation 
cards, Mother’s and Father’s Day cards, and more. All 
those who are interested in ordering Mass, obtaining 
information about the sacraments, or arranging other 
important issues are cordially invited before or after Mass. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in the 

church for children receiving FHC on May 19. 
2. Tuesday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in 

the church, for children receiving FHC on May 26. 
3. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions 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. First Friday: Confession: 6:30am & 6:00pm.  
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the Blessed 
 Sacrament until 8:00am.  
*Exposition and adoration of the Blessed Sacrament at  
 5:00pm. 
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm. 
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm.  

6. First Saturday: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:15am.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 

NEXT SUNDAY:      THIRD SUNDAY OF EASTER 
1. Second collection is for parish needs. 
2. May devotions at 10:00am. 
 

OTHERS: 
1. The Easter collection amounted to $43,173.00. Thank 

you all and may God reward you for your generosity! 
2. Mother’s Day. From Sunday, May 12 to Thursday, June 

13, we will pray for the intentions offered for Mother's Day. 
Special Mother’s Day envelopes, on which you can write 
your intentions and first and last names, can be found by 
the entrances to the church. We encourage all of you to 
remember and pray for our mothers, thanking them for 
their dedication, devotion, and service in fulfilling and 
implementing their maternal vocation. 

Zapowiedzi Przedślubne 
IlI  Paul Grel - Malgorzata Lupa 
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niedziela, 28 kwietnia, Chrzty: 
 

1:30PM    Aiden Prelich 
1:30PM    Ryan Prelich 
 

sobota, 4 maja, Chrzty: 
 

1:00PM    Leon Krawiecki 
 

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: 
 
 

 

+ Jan & Władysława Knurowski 
 

rq. Syn z rodziną 

BIERZMOWANIE 2019 
Każdy kandydat, który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2019r. musi wziąć udział w 
dodatkowych lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 

 środa, 22 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 

 czwartek, 23 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 

 poniedziałek, 27 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 

 wtorek, 28 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 
 

 Próba z świadkami przed Bierzmowaniem: 
wtorek, 28 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 

Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz 
ich świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek 
nie może być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go 

zastąpić i pouczyć o spełnieniu roli podczas 
Bierzmowania. 

 

 Spowiedź św. przed Bierzmowaniem: 
piątek, 31 maja, 2019 o godz. 5:30 wieczorem 

Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni 
przystąpić do Sakramentu Spowiedzi św. 

 

 Sakrament Bierzmowania: 
niedziela, 2 czerwca, 2019, Msza św. o godz. 12:30pm 

 

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą 
być obecni o godzinie 12:00 p.m. w sali pod kościołem. 

Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 
2018/19 

 

 Zakończenie Roku Katechetycznego 2018/19 piątkowych 
lekcji religii odbędzie się w środę, 15 maja 2019. Uroczysta 
Msza św. rozpocznie się o 7:00pm. Po Mszy św., uczniowie 
udadzą się do swoich klas, gdzie odbędzie się rozdanie 
świadectw.  

 

 Closing of the 2018/19 Catechetical year on  
Wednesday, May 15, 2019 with 7:00pm Mass, for all stu-
dents attending CCD Religion classes on Fridays. After 
Mass, all students will receive their certificates in their class-
room.  

 

 Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 2018/19 
jest zaplanowane na piątek, 17 maja 2019. Uroczysta Msza 
Święta zostanie odprawiona o godz. 7:00 wieczorem. W 
kościele dyrekcja wręczy uczniom główne nagrody i 
wyróżnienia, świadectwa zostaną rozdane uczniom w 
klasach.  

 

 Closing of the 2018/19 Catechetical and School year on Fri-
day, May 17, 2019 with 7:00pm Mass for all  
students attending CCD Religion, Polish Preschool, and 
Polish School classes on Saturdays.  

 

 Zakończenie Roku Szkolnego tylko dla klas 8-ych odbędzie 
się w sobotę, 11 maja 2019 o 11:30 rano w kościele. 
Zapraszamy do udziału wszystkich rodziców. Po zakończeniu 
wszyscy uczniowie Klas 8-ych udadzą się do budynku Youth 
Center na spotkanie ze swymi nauczycielami. 

 

 Closing of the School Year for only 8th grade students will be 
on Saturday, May 11, 2019 at 11:30am in the church. We 
encourage all parents to attend. After the closing of the 
school year all 8th grade students will go to the Youth Center 
to meet with their teachers.  

CONFIRMATION 2019 
All Confirmation Candidates scheduled to receive the 
Sacrament of Confirmation in 2019, must participate in 

the following additional classes, held in the church: 
 

 Wednesday, May 22, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Thursday, May 23, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Monday, May 27, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Tuesday, May 28, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 
 

 Rehearsal with Sponsors before Confirmation: 
Tuesday, May 28, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 

Attendance for all candidates and their sponsors is 
mandatory. If a sponsor cannot attend, then one parent 

must attend and teach the sponsor his role during 
Confirmation mandatory. 

 

 Confession before Confirmation: 
Friday, May 31, 2019  at 5:30p.m. 

Attendance for all parents, candidates and their sponsors 
must go to Confession. Attendance is mandatory. 

 

 Sacrament of Confirmation Mass: 
Sunday, June 2, 2019  at 12:30p.m. Mass 

 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet 
in the church auditorium no later than 12:00 p.m. 

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

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św.  
19 maja 2019, odbędą się od 

godz 6:00 do 7:00 wieczorem: 
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 

poniedziałek, 6 maja 2019 
poniedziałek, 13 maja 2019 

 
Próby dla dzieci, 

przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii św. 

26 maja 2019, odbędą się od 
godz 6:00 do 7:00 wieczorem: 

wtorek, 30 kwietnia 2019 
wtorek, 7 maja 2019 

wtorek, 14 maja 2019 
wtorek, 21 maja 2019 

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion on 
May 19, 2019 from 6:00pm 

to 7:00pm: 
Monday, April 29, 2019 
Monday, May 6, 2019 

Monday, May 13, 2019 
 

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion on 
May 26, 2019 from 6:00pm 

to 7:00pm: 
Tuesday, April 30, 2019 
Tuesday, May 7, 2019 
Tuesday, May 14, 2019 
Tuesday, May 21, 2019 



   Devotions 
   Nabożeństwa 

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. 

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

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

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

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 Egzamin młodzieży z 8-mej klasy, przystępującej do 
Sakramentu Bierzmowania zostanie przeprowadzony w 
niedziele, 28 kwietnia po Mszy św. o godz. 12:30pm w auli 
parafialnej. Obecność wszystkich Kandydatów na Mszy 
św. i egzaminie jest obowiązkowa. 

 

 The Confirmation Final Exam for Candidates in grade 8 pre-
paring for Confirmation, will take place on Sunday, April 28, 
after 12:30pm Mass in the auditorium. All  
Candidates must attend the Mass & Confirmation Exam. 

 

 Czwartek, 16 maja, o godz. 5:30pm, Spowiedź św. dla 
Rodziców, Rodziców Chrzestnych i dzieci które przystąpią do 
Pierwszej Komunii św. 19 maja. 

 

 Thursday, May 16, confession for Parents, Godparents,  
& Children receiving First Holy Communion on May 20. 

 

 Piątek, 24 maja o godz. 6:00pm, Spowiedź św. dla Rodzi-
ców, Rodziców Chrzestnych i dzieci które przystąpią do 
Pierwszej Komunii św., 26 maja. 

 

 Friday, May 24, confession for Parents, Godparents,  
& Children receiving First Holy Communion on May 26. 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2019 - 2020 
 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2019/2020 będą trwały od 1 maja 2019 do 31 sierpnia 
2019 w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Po 31 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 2019 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. 

2019 EASTER FLOWERS 
 

  $20.00 
 + Danuta Dynia rq. Arkadiusz & Agnieszka Król 
 

  $10.00 
 + Mikołaj i Maria Jandura rq. Anna Szczucki 


