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CONGRATULATIONS TO THE 
NEWLY-CONFIRMED 

Jan Biskup 

Gloria Banasiak 

Patryk Biesiadecki 

Karol Bryjak 

James Butryn 

Kevin Chojnowski 

Jacob Chrzastek 

Kevin Cordova 

Eryk Cyrulik 

Karolina Dabal 

Gregory Drelich 

Claudia Ferenc 

Adriana Gambo 

Mateusz Gawel 

Isabella Gorczowski 

Kamil Gorecki 

Nelly Gugala 

Alexander Hlawacz 

Thomas Iglesias 

Agnieszka Janusz 

Julia Jastrzebski 

Adrian Jaworski 

Julia Kaleta 

Adrian Kieliszek 

Jessica Kobylarz 

Izabela Kopec 

Jacob Kosakowski 

Kevin Kotowski 

Isabella Kowal 

Agatha Kraszewski 

Natalia Krol 

Piotr Lesnicki 

Mark Leszczynski 

Victor Lubnicki 

Natalia Lupinski 

Jacob Majcher 

Nicole Makowski 

Jacob Malecki 

Angelica Malinowski 

Angelika Malkowski 

Nikola Marecik 

Natalie Matula 

Patryk Milewski 

Kamil Mocarski 

Matthew Nieradka 

Simon Ogorek 

Mateusz Olszowy 

Monika Olszowy 

Julia Paluch 

Damian Pardo 

Olivia Pietrzyk 

Julia Piszczatowski 

Tomasz Przewoznik 

Martyna Puzio 

Michael Radgowski 

Natalia Radziszewska 

Konrad Rodzen 

Emily Roztoczynski 

Maria Siek 

Daria Siwik 

Zuzanna Smilowski 

Victoria Soltys 

Adrianna Sudol 

Victoria Surdacki 

Emilia Szczepaniak 

Aleksandra Tomaszkowicz 

Gabrielle Trochim 

Peter Wala 

Daniel Wasowicz 

Damian Wolyniec 

Michal Wrobel 

Dawid Ziarno 



SEVENTH SUNDAY OF EASTER 
SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

2 CZERWCA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Sakrament Bierzmowania podczas Mszy św. o godz. 

12:30p.m. Kandydaci oraz ich świadkowie muszą być 
obecni o godz. 12:00p.m. w auli pod kościołem. 

3. 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 — 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. Czwartek: Wspomnienie św. Norberta, biskupa  
*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.  

4. 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.  
*O godz. 6:00 wieczorem Koronka do Miłosierdzia Bożego i  
 różaniec.  
*O godz. 7:00pm zakończenie adoracji, nabożeństwo do  
 Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.  

5. Sobota: Spowiedź: 6:45am i 4:00-5:00pm.  
 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    ZESŁANIA DUCHA  ŚWIĘTEGO 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
 

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. 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 16 czerwca do wtorku 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. 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. 

4. W środę, 19 czerwca po Mszy św. o 7:00pm zebranie 
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

TODAY:  
1. Second collection is for parish needs. May God bless 

you for your generosity! 
2. Sacrament of Confirmation at 12:30pm. All Confirma-

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

3. 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 — Saturday: CCD Religion & Polish School 

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions 

after 7:00pm Mass.  
3. Thursday: Saint Norbert, Bishop  

*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.  

4. 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. 
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm.  
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm.  

5. Saturday: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
 

NEXT SUNDAY:            PENTECOST 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
 

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. 

2. 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 
16 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. 
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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. Michał Dykalski and Anna Szperlak 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 

Święty Norbert, biskup  
 Norbert urodził się około 1080 r. w Nadrenii 
w znakomitej rodzinie.   
 W 1115 r. podczas burzy omal nie zginął 
od pioruna. Wstąpił do benedyktynów w 
Siegburgu, podejmując pokutę i modlitwę. W 
opactwie otrzymał święcenia kapłańskie. Z 
polecenia swojego biskupa musiał opuścić 
klasztor w Xanten i wrócić do diecezji. Wszedł 

do kapituły biskupiej. Po pewnym czasie zrezygnował z 
kanonickiego beneficjum w Xanten i udał się do Galii, gdzie 
przebywał w tym czasie nowy papież, Gelazjusz II. Złożył mu 
hołd i uzyskał zezwolenie na głoszenie kazań w całym Kościele.  
 Norbert przemierzał odtąd miasta Galii, wzywając do pokuty 
i zmiany obyczajów. Przecenił jednak swoje możliwości fizyczne: 
nadmierny wysiłek tak go osłabił, że był bliski śmierci. Powrócił 
więc do Kolonii, jednak nie sam, ale z towarzyszami, którzy 
przyłączyli się do niego. Metropolita chciał organizującej się 
nowej rodzinie zakonnej przydzielić pewien opustoszały klasztor. 
Norbert odmówił, gdyż chciał, by jego duchowi synowie 
prowadzili apostolski tryb życia na wzór Pana Jezusa, który nie 
miał stałego miejsca zamieszkania, kiedy głosił dobrą nowinę. 
Przyjął zaofiarowane mu miejsce w Premontre.  
 Tu w roku 1121 Norbert w uroczystość Bożego Narodzenia 
wraz z 40 swymi towarzyszami złożył uroczysty ślub oddania się 
apostolskiej pracy nad reformą obyczajów kleru i wiernych. 
Bracia postanowili praktykować to, do czego mieli zachęcać 
innych. Dlatego związali się wszyscy ślubem ewangelicznego 
ubóstwa, czystości (celibatu) i posłuszeństwa przełożonym. W 
taki to sposób Norbert o 100 lat uprzedził św. Dominika, który 
swojemu zakonowi wytyczył podobne cele. Tak powstał zakon 
Kanoników Regularnych Ścisłej Obserwy o popularnej nazwie 
norbertanów (oficjalnie - premonstratensów, OPraem). Okazało 
się, że życie wspólne w klasztorze miało jeszcze jeden 
pozytywny skutek dla pracy apostolskiej nowej rodziny zakonnej: 
umożliwiało koordynację pracy i sprzyjało wewnętrznemu 
doskonaleniu jej członków . 
 "Na tle gorliwej i owocnej pracy dla Kościoła cieniem kładzie 
się jego stosunek do Polski" - pisał Henryk Fros SJ. Metropolici 
magdeburscy nie mogli pogodzić się z tym, że w roku 1000 
zaistniała w Polsce nowa niezależna od nich metropolia w 
Gnieźnie. Korzystając z tego, że po śmierci Bolesława Chrobrego 
pogaństwo wróciło do Polski i dokonało straszliwych zniszczeń, 
wystarali się oni u papieży Benedykta IX (1033-1048) i u św. 
Leona IX (1048-1054) o dokument, który wszystkie biskupstwa 
polskie, łącznie z chwilowo nieistniejącą metropolią 
gnieźnieńską, uzależniał od metropolii w Magdeburgu. Dzięki 
staraniom króla Bolesława Śmiałego i św. Stanisława ze 
Szczepanowa papież św. Grzegorz VII w roku 1075 przywrócił do 
istnienia metropolię w Gnieźnie i zależne od niej diecezje . 
 Norbert jednak nadal wysuwał pretensje do jurysdykcji nad 
diecezjami w Polsce, nie uznając metropolii w Gnieźnie. Mając 
za sobą poparcie cesarza Lotara i papieża Innocentego II, 
wytoczył o to proces biskupom polskim przed Stolicą Apostolską. 
Doszło do tego, że z okazji koronacji cesarza Lotara II w Rzymie 
w roku 1133 Norbert sam podążył do Rzymu i uzyskał bullę, 
która znosiła dla Gniezna tytuł metropolii, a diecezje polskie 
uzależniała odtąd od metropolii magdeburskiej. Na szczęście 
Norbert nie zdołał zrealizować swych zamiarów, gdyż zmarł w 
roku następnym, a cesarz Lotar musiał się liczyć z silniejszym 
wówczas od siebie Bolesławem Krzywoustym. Biskupi polscy 
także nie czekali, lecz za pośrednictwem arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina wyjaśnili dokładnie sprawę. 
Innocenty II wycofał swoją bullę w roku 1136, a na ręce 
wspomnianego metropolity wydał nowy dokument, który 
arcybiskupom gnieźnieńskim poręczał przysługujące im prawa.  
 Norbert zmarł 6 czerwca 1134 r. w Magdeburgu. Jego ciało 
złożono w kościele norbertanów. Jego kult zatwierdził dopiero w 
roku 1582 papież Grzegorz XIII, na cały zaś Kościół rozszerzył 
go papież Grzegorz XV w roku 1621. Jest patronem Pragi, 
zakonu norbertanów, sióstr norbertanek oraz wszystkich 
wspólnot jego imienia. Zakon norbertanów wydał kilku świętych i 
błogosławionych, w tym Polkę, bł. Bronisławę. 

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: Dr. 
Ken McNiel 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 Ext. 248. 
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 nadużycia popełnione 
przez kler, prosimy zgłaszać do lokalnego biura prokuratora 
albo do diecezjalnego koordynatora pomocy ofiar: Dr. Ken 
McNiel telefon 973-879-1489. Można także zawiadomić 
jednego z tych diecezjalnych urzędników: 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 ext. 248. Pełny tekst polisy 
diecezjalnej do spraw molestowania seksualnego jest 
dostępny na stronie internetowej: www.patersondiocese.org. 

niedziela, 2 czerwca, Chrzty: 
 

11:30AM    Julia J. Dworakowska 
 

sobota, 8 czerwca, Chrzty: 
 

11:30AM    Emma J. Catalano 
  3:00PM    Thomas Bladek 
 

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 

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 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2019 - 2020 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2019/2020 będą trwały 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 w jak najszybszym 
terminie, gdyż liczba uczniów w klasach jest ograniczona. 


