
Rev. A. Stefan Las, Pastor 
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor 

Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 
Tel.: 973-928-4885            www.akademiamalucha.us 

e-mail: info@akademiamalucha.us 

Sunday Masses: 
 Saturday: 5:00 P.M. & 7:00P.M. 
 Sunday: 7:00, 8:30, & 10:30 A.M., 12:30 & 7:00 P.M. 
 
Weekday Masses: 
  7:00 A.M. & 7:00 P.M.  
 
Confessions: 
 Saturdays: 4:00 - 5:00 P.M. 
 Sundays: before each Mass 
 Daily:  6:30 - 7:00 morning & evening 
 

Baptisms:  Please contact the parish office in order to make 
  arrangements for the date and time of the 
  Baptism. 

Msze św. w Niedzielę: 
 Sobota: 5:00 P.M. i 7:00P.M. 
 Niedziela:  7:00, 8:30 i 10:30 A.M., 12:30 i 7:00 P.M. 
 

Msze św. w tygodniu: 
   7:00 rano i 7:00 wieczorem 
 
Spowiedź: 
 Sobota: 4:00 - 5:00 po południu 
 Niedziela: przed każdą Mszą św. 
 Codziennie: 6:30 - 7:00 rano i wieczorem 
 

Chrzest:  Prosimy o skontaktowanie się z kancelarią 
    parafialną w celu ustalenia daty i godziny 
    Chrztu św. 

Parish Office Hours 
 

 Monday, Tuesday, & Friday: 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
       4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
       Wednesday & Thursday: 4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
         Saturday: 8:30 A.M. - 2:00 P.M. 
 

Sundays, Holy Days, Holidays:  OFFICE IS CLOSED 
For all other appointments, please call the rectory. 

Kancelaria Parafialna jest czynna: 
 

 Poniedziałek, Wtorek i Piątek: 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
       4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
      Środa i Czwartek: 4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
       Sobota: 8:30 A.M. - 2:00 P.M. 
 

W Niedzielę, Święta Kościelne i państwowe 
kancelaria parafialna jest nieczynna. 

 

HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

 

 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 

   6 Wall Street, Passaic, NJ 07055     Tel: (973) 473-1578     www.holyrosarypassaic.org 
                    Facebook: Shrine John Paul II 

Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki 
Tel:  973-473-1578  www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola 
Facebook:    Shrine John Paul II 

mailto:info@akademiamalucha.us


THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

10 LISTOPADA, 2019 

TODAY: 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May 

God bless you for your generosity! 
2. Canned goods will be collected after all Masses for the 

families who are poor, homeless, needy, and have many 
children in our communities. The goods will be collected 
every Sunday during the month of November in the 
vestibule of the Church. May God bless you for your kind 
heart and generosity.  

3. 2019 Bishop’s Annual Appeal       “For I Was Hungry…” 
With the help of funding from the Bishop’s Annual Appeal, 
Nazareth Village, our diocesan priests’ retirement 
residence, has been a home over the years for a number of 
our priests. These priests reside there while also serving 
parishes by celebrating Mass. The Appeal also helps in 
providing financial support for the extraordinary healthcare 
needs of our priests Your gift to the Bishop’s Annual Appeal 
is a concrete way to recognize the wonderful pastoral work 
of those priests who have dedicated many years of faithful 
service to our Church. Please make a gift to the Annual 
Appeal today as a way of showing thanks. For your 
convenience, you can make an online gift or pledge at 
www.2019appeal.org. 

 

THIS WEEK:  
1. Monday: Saint Martin of Tours, Bishop  
2. Tuesday: Saint Josaphat, Bishop, Martyr  
3. Wednesday: 1:00pm Leisure Club meeting in Youth Ctr.  

*O. L. of Perpetual Help Devotions after the 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. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm. 
6. Saturday: Saint Margaret of Scotland  

*Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm.  
*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*The Annual Respect Life will be celebrated at Saint John 
 the Baptist Cathedral in Paterson at 10:00am. All are  
 invited and encouraged to attend.  
*Polish School at 10:15am.  

 

NEXT SUNDAY:      XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for fuel. 
 

OTHERS: 
1. For wreaths or grave blankets call Joan 201-883-5383. 
2. Saturday December 7, during 7:00pm Mass, blessing of 

rosaries & prayer books for children who are preparing for 
the Sacrament of First Holy Communion in 2020. 
Attendance is mandatory. 

3. All Confirmation Candidates who are scheduled to receive 
the Sacrament of Confirmation in 2020, must participate in 
the Confirmation Retreat on Thursday, Friday and Saturday, 
December 12th, 13th and 14th from 6:00pm in the 
Shrine. On Saturday, during the 7:00pm Mass, Blessing 
of Crosses for all candidates. Attendance is mandatory 
for all candidates & parents. 

4. All applications for children receiving First Holy Communion 
in 2020, must be returned no later than December 14th, 
2019 during parish office hours. 

5. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along 
with the Certificates of Baptism are due December 14th, 
2019  during parish office hours. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne.  
2. Po każdej Mszy św. do pudła pod chórem można złożyć 

żywność w puszkach dla rodzin i osób potrzebująych.  
3. 2019 Doroczny Apel Biskupa   “Bo byłem głodny...” 

Dzięki apelowi Biskupa księża mają miejsce gdzie mogą 
udać się na emeryturę i pomagać parafiom odprawiając 
Msze św, głosząc homilie oraz udzielać Sakramentów św. 
Również, gdy księża potrzebują nadzwyczajnej opieki 
zdrowotnej otrzymują ją dzięki corocznemu apelowi 
Biskupa. Proszę złóż dzisiaj swoją ofiarę na Roczny Apel 
Biskupa jako dar wdzięczności wobec księży za ich 
wieloletnią służbę i poświęcenie. Można to uczynić przez 
internet www.2019appeal.org lub pocztą mailową. 

4. Od godz. 7:30 rano do 12:30 po południu w sklepiku 
parafialnym można zamówić Mszę św., opłacić składki 
parafialne, nabyć znicze, wkłady do zniczy, bombki 
choinkowe, opłatki sianko i kartki Bożonarodzeniowe oraz 
na rózne okazje. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Wtorek: Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i 

męczennika  
2. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center. 

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

3. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 7:00pm. 
Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu zupełnego i 
uczczenie relikwii.  

4. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
5. Sobota: Wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej   

*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.i zajęcia Polskiej Szkoły. 
*O godz. 10:00 rano w katedrze zostanie odprawiona Msza  
 św. w obronie życia. Zachęcamy do udziału. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. 
 

RÓŻNE: 
1. W środę, 20 listopada po Mszy św. o 7:00 wieczorem 

zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
2. „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę 

im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 30 
listopada o godz. 7:00pm. Serwowane będą domowe 
dania oraz zapewniamy miłą atmosferę. Bilet $50.00 od 
osoby i można dostać w kancelarii parafialnej. Zaprasz-
amy wszystkich serdecznie! 

3. Sobota, 7 grudnia, godz. 7:00pm, Msza św., 
poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, przygotowującym 
się do Pierwszej Komunii Świętej. Obecność wszystkich 
dzieci jest wymagana. 

4. Niedziela, 8 grudnia, godz 3:00pm zebranie 
ministrantów w auli pod kościołem. Obecność ministrantów 
wraz z jednym rodzicem obowiązkowa. 

5. Czwartek, piątek i sobota, 12, 13 i 14 grudnia, o godz. 
6:00pm rekolekcje dla kandydatów przygotowyjących 
się do Sankramentu Bierzmowania. Każdy kandydat musi 
wziąc udział w rekolekcjach. W sobotę, podczas Mszy św. 
o godz. 7:00 wieczorem, poświęcenie krzyży, które 
otrzymają kandydaci. Obecność wszystkich kandydat-ów 
oraz ich Rodziców jest obowiązkowa. 

6. Świadectwo Chrztu, aplikacje Kandydatów do Pierwszej 
Komunii Św. i Bierzmowania należy zwrócić do 14 grudnia, 
2019 w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
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niedziela, 10 listopada, Chrzty: 
 

  1:30PM   Matthew CJ Subiszak 
 

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

bless you always. 

Święty Jozafat  
 Jan Kunczyc (nazwisko zmienił później na 
Kuncewicz) urodził się w 1580 r. we Włodzimierzu 
Wołyńskim (na Ukrainie, wówczas w Rzeczypospolitej) 
w mieszczańskiej rodzinie prawosławnej. Ojciec był 
ławnikiem miejskim. Rodzice było ludźmi bardzo 
religijnymi.  
 Wiele lat później Jan wspominał ważne 
wydarzenie z lat dziecinnych. Kiedy będąc z matką w 
cerkwi dowiedział się, czym był ofiara krzyżowa Jezusa, 
zauważył spadającą z krzyża iskrę i za chwilę poczuł, jak ta iskra 
przeniknęła do jego serca. Od tego momentu ukochał liturgię. 
Przez kolejnych 20 lat nie opuścił żadnego nabożeństwa w 
cerkwi. Początkowo uczęszczał do szkoły katedralnej w 
rodzinnym mieście, gdzie nauczył się czytania i pisania zarówno 
w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, jak i w języku polskim. 
Później rodzice, którzy chcieli, by zajął się kupiectwem, wysłali 
go do Wilna, gdzie terminował u znajomego kupca Jacentego 
Popowicza. Tam zetknął się z unitami - katolikami obrządku 
wschodniego, którzy w Wilnie sprawowali liturgię w cerkwi 
Świętej Trójcy. Na wschodnich rubieżach ówczesnej Polski, 
które były terenami granicznymi między prawo-sławiem na 
Wschodzie a katolicyzmem na Zachodzie, żyło wielu unitów. 
Kościół greckokatolicki sprawuje kult w rycie bizantyńskim, 
jednak w pełni w zgodzie z nauką Kościoła łacińskiego i podlega 
papieżowi. Od czasu schizmy w 1054 r. wielokrotnie zawierane 
były unie, dzięki którym część prawosławnych wracała do 
Kościoła katolickiego. Niestety, w tamtych czasach religia była 
bardzo związana z polityką, dlatego unie te nie były trwałe.  
 Na pograniczu Rzeczypospolitej i ziem ruskich już w 1257 
r. dominikanie doprowadzili do pierwszej unii, która przetrwała 
do ujarzmienia Rusi przez najazd tatarski. Kolejne unie 
zawierane były w XV wieku. Największe znaczenie miała unia 
brzeska zawarta w roku 1596, czyli tuż przed przybyciem Jana 
do Wilna. Młody Kościół unicki był bardzo atakowany przez 
prawosławie, popierane przez Kozaków i Moskwę. Dochodziło 
wielokrotnie do czynów zbrojnych. Unici byli traktowani jako 
odstępcy od wiary i zdrajcy. Wojsko atakowało unickie cerkwie, 
a hierarchowie usiłowali osadzać duchownych prawosławnych w 
ich parafiach. Doszło nawet do tego, że w roku 1620 przybył do 
Polski potajemnie jerozolimski patriarcha prawosławny Teofanes 
i na miejsce biskupów unickich konsekrował prawo-sławnych: 
we Włodzimierzu, Przemyślu, Pińsku, Łucku, Chełmie i w 
Połocku. W Kijowie osadził biskupa prawosławnego na miejsce 
unickiego metropolity. Ci właśnie biskupi wszelkimi środkami 
zmuszali unitów do powrotu do prawosławia. W takim trudnym 
okresie Jan zbliżył się do grekokatolików. Zaprzyjaźnił się z 
Genadijem Chmielnickim, studentem Seminarium Papieskiego w 
Wilnie, z Piotrem Arkadiuszem, uczonym grekokatolickim, 
bardzo zasłużonym dla unii, oraz z Janem Welaminem Rutskim, 
który w Rzymie ukończył Kolegium Ruskie i przystąpił do unii. 
Zetknął się także z jezuitami. Dzięki tym kontaktom poszerzył 
swoją wiedzę i wzrastał duchowo.  
 W 1604 r. wstąpił do bazylianów (to jedyny w Polsce męski 
zakon obrządku greckokatolickiego) i złożył śluby w monasterze 
św. Jerzego. Od tego czasu nosił imię Jozafat. Aktu jego 
przyjęcia do zakonu dokonał sam metropolita unicki, Hipacy 
Pociej. Jako brat zakonny Jozafat kształcił się w niedawno 
założonej Akademii Wileńskiej, gdzie studiował filozofię, 
teologię, język starosłowiański i liturgię. W 1609 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie i został magistrem nowicjatu. W roku 1613 
powierzono mu funkcję przełożonego klasztoru i kościoła 
bazylianów w Wilnie, którą pełnił z wielkim zaangażowaniem. W 
latach 1614-1615 towarzyszył metro-policie halicko-kijowskiemu 
w podróży wizytacyjnej do Kijowa. Po drodze Jozafat zdołał 
pozyskać dla unii wojewodów połockiego i nowo-grodzkiego 
oraz ufundować klasztor bazylianek w Krasnymborze. W roku 
1617 został mianowany arcybiskupem Połocka po zmarłym 
właśnie tamtejszym metropolicie. Święcenia biskupie otrzymał 
12 listopada 1618 w Wilnie, po czym wyruszył do Połocka, by 
odbyć ingres. Zapisał się w pamięci współczesnych jako 
niezwykły arcybiskup, który nosił stale habit zakonny, nigdy nie 

(c. d.) jadał mięsa, mieszkał w jednej izbie, którą 
dzielił jeszcze z pewnym bezdomnym. Dla siebie 
niczego nie potrzebował, natomiast troszczył się o 
podwładnych i walczył o przywileje dla duchowieństwa 
unickiego. Dbał o splendor nabożeństw liturgicznych, 
niezmordowanie głosił słowo Boże, przemawiał do 
ludu przy każdej okazji. Szczególną zaś opieką 
otoczył chorych i ubogich. Był zwolennikiem wczesnej 
i częstej Komunii świętej. Często wizytował placówki i 
kapłanów. Dla duchowieństwa ogłosił konstytucje, 

składające się z 48 przepisów postępowania oraz dodatkowo z 9 
paragrafów dla tych, którzy by łamali prawo. Dla mniej 
wykształconych kapłanów ułożył katechizm jako podstawę do 
nauczania. Wprowadził obowiązek odprawiania codziennie 
Świętej Liturgii. Od swoich kapłanów żądał odmawiania 
brewiarza i comiesięcznej spowiedzi. Wysyłał do nich pisma 
wyjaśniające różnice między katolicyzmem a prawo-sławiem. 
Nie trudno się dziwić, że taka aktywność biskupa budziła 
niezadowolenie przeciwników unii z Kościołem rzymskim. 
Potężną kampanię przeciwko Jozafatowi wytoczył wspomniany 
już Teofanes, patriarcha Jerozolimy, który tajnie przybył jako 
delegat prawosławnego patriarchy Konstantynopola. Mianował 
biskupem prawosławnym Melecego Smotryckiego, który usiłował 
przekonać wiernych, że jest jedynym prawowitym biskupem na 
Białorusi. Pamiętać trzeba, że lud tych terenów był w większości 
niepiśmienny i z pewnością nie rozumiał sporów doktryn-alnych. 
Prawosławni podgrzewali nastroje nacjonalistyczne i szkalowali 
abp Kuncewicza jako zdrajcę Cerkwi. Kiedy Jozafat musiał w 
roku 1621 udać się na sejm do Warszawy, wroga mu kampania 
tak dalece się wzmogła, że zastał po powrocie wzburzone 
przeciwko sobie wszystkie miasta. W końcu uknuto spisek na 
jego życie. W październiku 1623 roku udał się do swojej 
sufraganii do Witebska. Rankiem 12 listopada, zaraz po 
odprawieniu Mszy świętej, został napadnięty i zabity. 
Rozjuszony tłum rzucił się na rabunek mieszkania biskupiego, a 
samego metropolitę maltretowano w sposób okrutny. W końcu 
dobito go strzałem w głowę. Przed śmiercią Jozafat Kuncewicz 
miał jeszcze powiedzieć: "Dzieci, czemu napadacie na mój 
dom? Jeśli macie coś przeciwko mnie, to mnie macie". 
Sponiewierane ciało Jozafata utopiono w Dźwinie.  
 Męczeństwo Jozafata poruszyło całą Polskę katolicką. 
Wielu katolików teraz dopiero zrozumiało, czym jest unia. 
Natychmiast też rozpoczęto proces kanoniczny. Jozafat został 
beatyfikowany przez papieża Urbana VIII w 1643 r., 
kanonizowany w 1867 r. przez Piusa IX. Jest patronem diecezji 
siedleckiej i drohiczyńskiej, zakonu bazylianów, Rusi, Litwy i 
Wilna. Relikwie św. Jozafata przebyły prawdziwie tułaczą drogę. 
Były one składane w miastach Białorusi, na Litwie, w Polsce. W 
1667 r. powróciły do Połocka, ale już w 1706 r. w obawie przed 
profanacją zostały umieszczone w Białej Podlaskiej. Po 
kanonizacji carat zażądał ukrycia relikwii. Zostały one 
przewiezione do Wiednia, a od 1949 r. spoczywają w bazylice 
św. Piotra w Watykanie. Relikwia lewej ręki św. Jozafata wraz ze 
skromnym pierścieniem biskupim znajduje się w bazylice Serca 
Jezusowego na Pradze w Warszawie. Z okazji 300-lecia 
męczeńskiej śmierci św. Jozafata w 1923 r. papież Pius XI wydał 
ku jego czci encyklikę Ecclesiam Dei admirabili. W ikonografii 
św. Jozafat Kuncewicz przedstawiany jest w stroju biskupim rytu 
wschodniego. Jego atrybutem jest topór.  



   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 7:00 PM. Mass. 
 

 * * * * * * * * * 
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. 
 

Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, 
 Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie 
 Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 

Całotygodniowe Polskie Przedszkole 
„Akademia Malucha” 

26 Wall Street, Passaic, New Jersey 
www.akademiamalucha.us 

Tel. 973-928-4885 
 

Oferujemy: 

 Opiekę nad dziećmi od 2 i pół roku do 6 lat 

 Zajęcia od poniedziałku do piątku 

 Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

 Zajęcia logopedyczne 

 Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 

 Przygotowanie do zerówki 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 
 „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską 

Szkołę im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w 
sobotę, 30 listopada o godz. 7:00pm. Serwowane będą 
domowe dania oraz zapewniamy miłą atmosferę. Bilet 
$50.00 od osoby i można nabyć w kancelarii parafialnej. 
Zaprasz-amy wszystkich serdecznie! 

 

 W sobotę 7 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 8:30 
rano, poświęcenie i rozdanie różańców dzieciom, 
które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. 
Obecność wszystkich dzieci jest wymagana. 

 

 Saturday, December 7, during 8:30am Mass, bless-
ing of rosaries & prayer books for children who are pre-
paring for the Sacrament of First Holy Communion in 
2020. Attendance is mandatory. 

 

 Czwartek, piątek i sobota, 12, 13 i 14 grudnia, o 
godz. 6:00pm rekolekcje dla kandydatów 
przygotowyjących się do Sankramentu Bierzmowania. 
Każdy kandydat musi wziąc udział w rekolekcjach. W 
sobotę, podczas Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem, 
poświęcenie krzyży, które otrzymają kandydaci. 
Obecność wszystkich kandydat-ów oraz ich 
Rodziców jest obowiązkowa. 

 

 All Confirmation Candidates who are scheduled to 
receive the Sacrament of Confirmation in 2020, must 
participate in the Confirmation Retreat on Thursday, 
Friday and Saturday, December 12th, 13th and 14th 
from 6:00pm in the Shrine. On Saturday, during the 
7:00pm Mass, Blessing of Crosses for all 
candidates. Attendance is mandatory for all 
candidates & parents. 

 

 All applications for children receiving First Holy 
Communion in 2020, must be returned no later than 
December 14, 2019 during parish office hours. 

 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii Św. 2020, należy 
zwrócić najpóźniej do 14 grudnia, 2019 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. 

 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation 
along with the Certificates of Baptism must be returned 
no later than December 14th, 2019 

 
during parish 

office hours. 
 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do 
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy 
zwrócić najpóźniej do 14 grudnia, 2019 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. 

 DZIEŃ SKUPIENIA dla rodziców po stracie 
dziecka, niedziela, 10 listopada, 2019 od godz. 12:30-

 Sobota, 16 listopada godz. 3:00 po południu, Msza 
św. z okazji 20-lecia istnienia i działalności Koła im.  
Jana Sabały. Po Mszy św. odbędzie się uroczysty 
bankiet o godz. 6:00pm w domu polskim Cracowia 
Manor. Po informacje i bilety dzwonić do Ani: 201-341
-4488 lub Renaty: 201-456-5381. W programie 
wieczoru między innymi uroczysty obiad, część 
artystyczna na goralską nutę oraz wspólna zabawa z 
zespołem Vox Verona. Na uroczystość zaprasza 
Zarząd Koła i Członkowie. 


