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

he will not depart from it. 
 

Proverbs 22:6   
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THE MOST HOLY TRINITY 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

16 CZERWCA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na kształcenie kleryków. 

Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. 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. 

3. Po każdej Mszy św. będzie można nabyć zdjęcia i płyty z 
Bierzmowania i Pierwszych Komunii św. w przedsionku 
kościoła. 

4. W każdą niedzielę od godz. 7:30 rano do 12:30 po 
południu w sklepiku parafialnym można zamówić 
Mszę św., opłacić parafialne, uzyskać rózne informacje 
dotyczące sakramentów św. Można nabyć kartki z okazji 
urodzin, imienin, chrztu św., ślubu, bierzmowania, dnia 
Matki i Ojca oraz inne. Serdecznie zapraszamy przed lub 
po Mszach św. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Sobota mozna zapisć dzieci na lekcje 

Religii i zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

2. Środa: Po Mszy św. o 7:00pm zebranie członków 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

3. 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 prośby i 
intencje,w których będziemy się modlić podczas 
nabożeństwa można złożyć do koszyka przy ołtarzu św. 
Jana Pawła II.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:        UROCZYSTOŚĆ  NAJŚW.   
         CIAŁA  I  KRWI  CHRYSTUSA 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło.  
2. Procesja do czterech ołtarzy na parkingu wokół 

kościoła po Mszy św. o godz. 10:30 rano. Dzieci, 
które przystąpiły w tym roku do Pierwszej Komunii św. 
prosimy o udział w procesji Bożego Ciała w ubraniach 
pierwszokomunijnych. Dziewczynki zachęcamy do 
sypania kwiatów i chłopców do udziału w procesji. 
Zachęcamy także małe dziewczynki w strojach ludowych 
do sypania kwiatów. 

 

RÓŻNE: 
1. Płatki śniadaniowe oraz papier toaletowy dla Straight 

& Narrow organizacji charytatywnej naszej diecezji 
można składać w pojemniku, który znajduje się pod 
chórem przez cały miesiąc czerwiec. Za wszystkie dary 
składamy staropolskie „Bóg zapłać”. 

2. Niedziela 7 lipca, siódma rocznica ustanowienia 
Diecezjalnego Sanktuarium św. Jana Pawła II. 
Podczas każdej Mszy św. będzie mozna uzyskać odpust 
zupełny. 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. Do 
uzyskania odpustu zupełnego wymaga się trzech 
warunków: 1) spowiedź sakramentalna, 2) Komunia św., 
3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

TODAY:  
1. Second collection is for Seminarian Education. May 

God bless you for your generosity! 
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 and DVDs from Confirmation and First Holy 
Communion can be obtained after every Mass in the par-
ish store. 

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 — 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: 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. Friday: Holy Rosary Young Men’s Club Beefsteak at 
6:00pm in Youth Center. For tickets, call Greg Komeshok; 
tel: 201-241-0035. 

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

NEXT SUNDAY:       THE FEAST OF THE BODY AND  
                                       BLOOD OF CHRIST 

1. Second collection is for electricity.  
2. Procession to the four altars outside of the shrine will 

be after 10:30am High Mass (weather permitting). All 
of our parishioners & friends are encouraged to take part 
in this procession. All children who received First Holy 
Communion this year, should attend in their communion 
attire. 

 

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. 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. Sunday, July 7, veneration of the relic of St. John Paul 
II and plenary indulgence during all Masses on the 
occassion of the 7th anniversary of the dedication of our 
Diocesan Shrine of Saint John Paul II. 

3. On Sunday, July 28, 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 
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niedziela, 16 czerwca, Chrzty: 
 

   2:00PM    Natalie E. Kawa 
 

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

God bless you always. 

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. 

     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. 

Prayer to the Most Holy Trinity 
 

O God, Thou who art one in nature and three in persons, 
Father, Son, and Holy Spirit, first cause and last end of all 

creatures, the infinite Good, incomprehensible and ineffable, 
my Creator, my Redeemer, and my Sanctifier, I believe in 

Thee, I hope in Thee, and I love Thee with all my heart. In the 
midst of Thine infinite happiness, Thou didst choose me, 

through no merits of mine, in preference to countless other 
creatures, who would doubtless have corresponded with Thy 
blessings better than I have done; Thou didst love me from 
eternity; and when my hour in time had come, Thou didst 

draw me from nothingness into earthly existence and didst 
bestow upon me Thy grace, as a pledge of everlasting life. 

From the depths of my misery, I adore Thee and I give Thee 
thanks. Thy holy Name was invoked over my cradle to be my 
profession of faith, my plan of action, and the only goal of my 
earthly pilgrimage; grant, O most Holy Trinity, that I may ever 

be inspired by this faith, and may carry out this plan with 
perseverance, so that, when I have reached the end of my 
journey upon earth, I may be able to fix my gaze upon the 

blessed splendours of Thy glory. Amen.  

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. 

 Sobota, 13 lipca, 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. 

 W środę, 17 lipca po Mszy św. o 7:00pm zebranie 
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Zapowiedzi Przedślubne 
II  Sławomir Chmielowski — Ilona Pruś  
II  Andrzej Jarosz — Anna Marchut  



   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.  
 

 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. 


