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SIXTH SUNDAY OF EASTER 
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

26 MAJA, 2019 

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

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Nabożeństwo 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. 

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 — Piątek: BIAŁY TYDZIEŃ: Msze św. o 7:00 

wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w pierwszo-
komunijnych ubraniach. 

2. Poniedziałek:    Dzień  Pamięci  Narodowej  
*Kancelaria parafialna jest nieczynna.  
*Długi Weekend. Słonecznego weekendu i udanego 
 wypoczynku życzymy wszystkim naszym parafianom. 
*Zachęcamy do udziału we Mszach św. o 7:00 rano i  
 wieczorem w intencji tych, którzy poświęcili swoje 
 życie w obronie kraju.  
*Próba do Sakramentu Bierzmowania o 6:00pm w 
kościele.  
 Obecność wszystkich kandydatów obowiązkowa. 

3. Wtorek: Próba przed Sakramentem Bierzmowania o 
6:00pm w kościele. 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. 

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

5. Czwartek: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
*Święto obowiązkowe. Msze św.: 7:00am i 7:00pm.  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00 wieczorem.  
 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.  

6. Piątek: Spowiedź św. przed Bierzmowaniem o godz. 
5:30pm. Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni 
przystąpić do Sakramentu Spowiedzi św. Obecność 
wszystkich rodziców, kandydatów i świadków jest 
obowiązkowa. 

7. Pierwsza Sobota: Spowiedź: 6:45am i 4:00-5:00pm.  
*Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty o 7:00pm. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
2. Sakrament Bierzmowania podczas Mszy św. o godz. 12:30  

p.m. Kandydaci oraz ich świadkowie muszą być obecni o  
godz. 12:00p.m. w auli pod kościołem. 

 

RÓŻNE: 
1. Instytucja charytatywna Straight i Narrow naszej diecezji 

serdecznie zwraca sie z prośbą do nas wszystkich o zbiórkę 
płatków śniadaniowych oraz papieru toaletowego. 
Powyższe artykuły będzie można składać w pojemniku, który 
znajduje się pod chórem przez cały czerwiec. Za wszystkie 
dary serca składamy staropolskie „Bóg zapłać”. 

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

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

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 — FRIDAY: White Week Mass will be celebrated 

every evening at 7:00pm for the children who received First 
Holy Communion. Children should attend 
Mass dressed in their Communion attire. 

2. Monday:   Memorial  Day  
*Parish office is closed.  
*We wish all parishioners a sunny & relax- 
 ing long weekend. Everyone is encouraged 
 to attend Mass in remembrance of the men 
 & women of the Armed Forces, who sacri- 
 ficed their lives for the freedom of our country.  
*Confirmation Rehearsal at 6:00pm in the church. Attend- 
 ance is mandatory for all Candidates.  

3. Tuesday: Rehearsal before Confirmation at 6:00pm. 
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. 

4. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions after 
7:00pm Mass.  

5. Thursday: The Ascension of the Lord. Holy Day of 
 Obligation. Masses: 7:00am & 7:00pm.  
*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.  

6. Friday: Confession before Confirmation at 5:30pm. All 
 parents, candidates and their sponsors must go to  
 Confession. Attendance is mandatory. 

7. First Saturday: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 

NEXT SUNDAY:    SIXTH  SUNDAY  OF  EASTER 
1. Second collection is for parish needs. 
2. Sacrament of Confirmation at 12:30pm. All Confirmation  

Candidates and their sponsors must be present at 12:00pm 
in the auditorium. 

 

OTHERS: 
1. 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 on the Feast of 
Corpus Christi, Saturday/Sunday June 22-23. Our parish 
has been asked to provide cold cereal and toilet paper. 
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 cold cereal and toilet 
paper can be left in the drop off box, found under the choir, 
by the back entrances to the church, or at the parish during 
office hours. May God reward you for your generosity. 
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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: 
 

 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. 

 

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

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. 

 

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

BIERZMOWANIE 2019 
Każdy kandydat, który pragnie otrzymać Sakrament 

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

 

 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. 

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: Danucie Handzelek i 
Małgorzacie Tyszko które pomagały dzieciom w ich 
przygotowaniu do przyjęcia 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: 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 
Fr. Michał 

 

As you take your First Communion, 

Remember that God's your friend, 

Remember he's always loved you 

and that his love will never end. 

Take comfort in the knowing 

that he is always there. 

May you always feel the comfort 

of being sheltered by his care. 

niedziela, 26 maja, Chrzty: 
  9:30AM    Lionel Valentin Huamani 
  3:00PM    Sebastian Kozinski 
 

sobota, 1 czerwca, Chrzty: 
  9:00AM    Viviana Marie Guzy 
  1:30PM    Sebastian Józef Molitoris 
  2:00PM    Nicole Pieciak 
 

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

bless you always. 



   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 

 BIAŁY TYDZIEŃ: 27 maja - 31 maja. Msze św. o 7:00  
wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w  
pierwszokomunijnych ubraniach. Zakończenie Białego 
Tygodnia w piątek, 31 maja. W piątek, 31 maja, po Mszy 
św., wszystkie dzieci zbiorą się w auli parafialnej. 

 

 MONDAY - FRIDAY:  White Week from May 27 to May 
31. Mass will be celebrated every evening at 7:00pm 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, 
May 31. On Friday, May 31, all children will meet in the 
auditorium after Mass. 

Diocesan Shrine of St. John Paul II 
Holy Rosary Parish 

 

SUMMER PROGRAM 2019 
 

July 1—August 16 
 

HOURS: 8:00AM - 3:00PM 
 

REGISTRATION FEE:       $130 Per child 
         $100 for the second child 
         $70 for the third, fourth, etc.  

*Payments are to be paid weekly* 
 

Grades 1-6 are welcome  
 

*Additional Hours: 3:00PM-5:00PM  
       (Additional $30) 
 

*There will be no Summer Program July 4th & July 5th. 
*Summer Program will run rain AND shine. 
*All rooms have A/C!! 
 

DAILY ACTIVITIES INCLUDE: 

Theme Days, Arts & Crafts, Board Games, Sports Play, 
Playground Time, Movie Days, and MORE 
 

For more information please call: 
Ania: 201-341-4488 or Monika: 201-456-7869 

 

For all those interested, we kindly ask to register during 
Parish Office hours by June 15, 2019 

 

*First payment is due at registration 
*Payment is due every Friday before the new week 

Mother’s Day Intentions 2019 
 
W intencji: 
 Teresy Paż rq. Mr & Mrs Pawel Partyka 
 Danuty Kopec, Haliny Misiura rq. Ewa i Marcin Misiura 
 

Matko Boża miej w opiece wszystkie nasze Mamy. 
 

Miłosierdziu Bożemu polecamy Mamy,  
które odeszły już do wieczności: 

 + Josephine Ogonowski, Aniela Oszajca, Madeline 
    Sierakowski rq. Lawrence Ogonowski 
 + Maria Las rq. Stanisław Truty 
 + Janina , Anna, Bronisawa Sudol rq. S. Klapacz 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 


