
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


MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

September 20, 2020 

SATURDAY September 19 sobota 
  5:00pm    O zdr. i bł. Boże dla Sebastiana i Natalii Lapczynski oraz ich rodziców 
               + Gloria Shope rq. Friend 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla Marka i Barbary z rodziną 
               + Z rodziny Kamienskich (greg.) 
               + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Józef i Zofia Bednarz rq. Rodzina 
               + Joanna Stąpor-Jadach i Stanisław Stąpor rq. Siostra i córka 
               + Kazimierz Tabor (greg.) 
SUNDAY September 20 niedziela  
  7:00am    O łaskę przemiany życia, uzdrowienia duchowego, łaskę nawrócenia  
                  Bożego życia dla córki Eweliny i syna Michała rq. Mama 
                  O zdrowie i błog. Boże i dary Ducha św. dla Wiktorii i Lucyny 
                  O błog. Boze i dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla rodziny Mazur, 
                  Calden i Williams  rq. Rodzina Mazur 
               + Władysława, Jan i Stefan Tarlecki rq. Rodzina 
               + Janina Leśnicka rq. Christine and Irene 
               + Z rodziny Kamienskich (greg.) 
               + Antonina Błachut 
               + Stanisław i Anna Gancarz rq. Córka z Rodziną 
               + Jan i Katarzyna Pleciak  rq. Córki 
  8:30am    O opiekę M.B. i potrzebne łaski dla Jacka z okazji 53 urodzin 
 rq. Żona i dzieci 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze, zdrowie i błog. Boże dla  
                  Ewy i Dariusza z okazji 17-tej rocznicy ślubu  
               + Maria, Józef, Stanisław Rusnaczyk rq. Córka Maria  
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama 
               + Augustynę, Jan i Dariusz Sołtys, Maria i Jan Jurgowski rq. Rodzina 
               + Helena Szewczyk rq. Marua i Antoni Kubasek 
               + Józef Szpernoga rq. Filomena Kałafut 
               + Marek Wierzba rq. Żona 
               + Kazimierz Kowal rq. Józef i Wanda Kowal  
10:30am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla  
                  Anny i Stanisława Pieli z okazji 50-tej rocznicy ślubu 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Józefa i Marii Gnida 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Krystyny z okazji urodzin rq. Mąż 
                  O zdr, błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla wnuczka Huberta Maślanki  
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla  
                  Cecyli i Aleksandra Wrobel z okaz 51 rocznicy ślubu 
               + Janusz Jerz rq. Aniela Pabin 
               + Ludwik i Maria Chrobak rq. Rodzina 
               + Halina Chrobak rq. Rodzina  
               + Maria Gręda i syn Józef rq. Rodzina Chrobak 
               + Stanisławę i Jan Piątek, Kazimierz Chaim rq. Rodzina 
               + Celinę Żurawski rq. Córka halina z rodziną 
               + Marcin Król rq. Rodzina Król 
               + Helena Sudol rq. Zbigniew i Marcin Sudol 
               + Jan Michalski (zmarł w Polsce) rq. Córka 
               + Franciszek i Maria Dąbal rq. Syn z rodziną 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzeństwo z rodz.rq. Rodzina 
               + Ryszard Wiśniewski oraz zmarłych z rodziny  rq. Dzieci z rodzinami 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Michał i Adam Musiał, Barbara i Zbigniew Klich, Stanisław Skrzęta 
               + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Józef i Stanisława Sarzynski rq. rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Anna, Zofia i Franciszek Siuzdak rq. rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Maria i Jan Gnida rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Louis Barato rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Maria i Jan Leja  
               + Apolinary Janusz Szyszko rq. Zięć Zenon  
               + Tadeusz Kozik rq. Córka z Rodziną 
               + Krzysztof Podbielski rq. Córka 
12:30pm    O zdrowie i błog. Boże dla rodziców Jadwigi i Zdzisława   rq. Rodzina 
                  For good health, God’s blessings, for success in life and work for Joe 
               + Marian Iwinski rq. Żona z Córką 
 7:00pm     Za parafian 
MONDAY September 21 poniedziałek  
  7:00pm    O błog. Boże i szczęśliwy rok szkolny dla dzieci, młodzieży katechetów,  
                  nauczycieli i rodziców Lekcji Religii i Szkoły Polskiej 

               + Czesław Wszeborowski rq. Żona i dzieci 
               + Z rodziny Kamieńskich (greg.)  
               + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama 
Tuesday September 22 wtorek 
  7:00pm    W intencji dzieci, młodziezy i rodziców 
               + Peter & Nacy Madonia Elizabeth Nowak 
               + Z rodziny Kamieńskich (greg.)  
               + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama 
Wednesday September 23 środa 
  7:00pm     O zdrowie i błog Boże dla Zdzisławy Gołębiewskiej 
 rq. Chrześniaczka z rodziną 
                + Michał Ziółkowski rq. Żona Emilia 
                + Z rodziny Kamieńskich (greg.)  
                + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
                + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama 
Thursday September 24 czwartek 
  7:00pm + Z rodziny Kamieńskich (greg.)  
               + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama 
Friday September 25 piątek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Mirosław Kapałka (Anniv.)  
               + Andrzej Marek 
               + Z rodziny Kamieńskich (greg.) 
               + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama 
Saturday September 26 sobota 
  5:00pm + Gloria Shope rq. Córki 
               + Jane Przybylski 
 7:00pm  + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama  
               + Z rodziny Kamieńskich (greg.) 
               + Michał Koszałka 
SUNDAY September 27 niedziela 
  7:00am + Stefania & Stanisław Wór rq. Wór Family 
               + Anna & Julian Wór rq. Wór Family 
               + Witold Agdan rq. Córka z rodzina 
               + Z rodziny Kamienskich (greg.)  
               + Stanisław Siembida rq. Ryszard Siembida 
  8:30am + Józef Szpernoga rq. Maria i Krzysztof Drążek 
               + Stanisława i Michał Mroz rq. Rodzina 
               + Maria i Michał Merza rq. Rodzina 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama 
               + Zygmunt Wdowiak rq. Władysława 
               + Kazimierz Kowal rq. Janina i Stanisław Bednarz 
10:30am    O zdr. i bł. Boże i opieke M. Bożej dla Sylwi i Tomasza  
                  z okazji 17-tej rocznicy ślubu  rq. Rodzice 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Józefa  
                  i Marii Gnida 
                  O bł. Boże dla Patrycji Ozga z okazji 25-tych urodzin 
                  O zdr i blog Boze dla Andrzeja Szczypień  
               + Teresa Majsiak rq. Siostra Halina z Rodziną 
               + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Roman Komenda Jr rq. Rodzeństwo z rodzin. 
               + Ryszard Wisniewski i zmarłych z rodziny 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Celina i Marcel Zurawski rq. Córka Halina    
               + Jadwiga Strugała (anniv.) rq. Córka Anna 
               + Bronisław Jerz rq.Zofia Klapacz 
               + Józef i Stanisława Sarzynski  rq. J& M Gnida 
               + Anna, Zofia i Franciszek Siuzdak  rq. J.M Gnida 
               + Maria i Jan Gnida rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Louis Barato rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Beata Zezula rq. Rodzina i znajomi 
               + Patrycja Rakszawska rq. Mąż, Wojciech z córka Alicja 
               + Halina Chrobak 
               + Józef Chrobak rq. Syn Wiesław z rodziną 
               + Maria Gręda rq. Rodzina 
               + Józef Chrobak i Rozalia Chrobak rq Rodzina 
               + Maria i Ignacy Truty rq Stanisław z rodziną 
               + Helena Sudol rq Zbigniew i Marcin Sudol 
12:30pm    O zdr i błog. Boże dla rodziców Jadwigi i Zdzisława rq 
                  For good health, God’s blessings, and for success in  
                  life and work for Joe 
               + Ewelina Krzywinska rq. Rodzice i Siostry 
               + Józef Nowak rq. Rodzina 
  7:00pm + Za parafian 



TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

20 WRZEŚNIA, 2020 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. Za ofiarność, 

składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Diocesan Ministries Appeal (poprzednio nazywany 

‘Bishop’s Annual Appeal’) oficjalne rozpoczyna się w ten 
weekend. Tematem tegorocznego Apelu jest „Kochaj 
bliźniego”. To żywe przypomnienie, zwłaszcza że wszy-
scy razem stawiamy czoła pandemii COVID. Robimy to 
dla naszych bliźnich w potrzebie, robimy to dla samego 
Chrystusa. Dlatego prosimy o wsparcie tej ważnej 
sprawy, która pomaga tak wielu naszym braciom i 
siostrom w naszej diecezji. Diocesan Ministries Appeal 
wspiera pracę naszych katolickich organizacji  charyta-
tywnych, nadzwyczajne potrzeby zdrowotne księży, 
Nazareth Village - diecezjalny dom księży emerytów, a 
także miejskie szkoły podstawowe i edukację kleryków. 
Te organizacje dotykają wielu istnień ludzkich, a wasz 
udział umożliwia taką pomoc. Możesz być pewny, że 
fundusze z Diocesan Ministries Appeal są wykorzystywa
-ne tylko i wyłącznie na cele opisanych w materiałach 
kampanii. Nie są  używane w żadnym innym celu. Dla 
własnej wygody możesz wesprzeć Diocesan Ministries 
Appeal, wypełaniając formularz on-line: 
www.2020appeal.org i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Świeto Mateusza Apostoła i Ewangelisty.  
2. Wtorek: Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św. 

nabożeństwo do św. Charbela. 
3. Środa: św. Pio z Pietrelciny, prezbitera  

*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
 Mszy św. 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. Osobiste prośby i intencje, w   
 których będziemy się modlić podczas nabożeństw   
 można złożyć do koszyka przy ołtarzu św. Jana Pawła II. 

5. Piątek: Msza św. i nabożeństwo za zmarłych  
 poleconych w wypominkach  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

6. Sobota: Wspomnienie św. męczenn. Kosmy i Damiana  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu 
*Spowiedź: 3:30pm i 4:30pm.  

PRZYSZŁA NIEDZIELA:   XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na koszty Parady 

Pułaskiego. 
RÓŻNE: 
1. Poniedziałek-sobota Nabożeństwa Różancowe z wyst. 

Najsw. Sakramentu po Mszy św. o godz. 7:00 wieczór. 
2. Nabożeństwa różancowe w niedziele o godz. 3:00pm. 
3. Niedziela 11 października, Uroczystość Matki Bożej 

Różańcowej. Suma odpustowa ku czci Matki Bożej 
Różancowej o 10:30am. Można uzyskac odpust zupełny. 

4. Wtorek, 13 października, o godz. 7:00pm Msza św. i 
zakończenie nabożeństw fatimskich z procesją. 
Zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów oraz 
wiernych do licznego udziału. 

5. W środę, 21 października, 7:00pm Msza św. i zebranie  
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

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

for your generosity!  
2. The 2020 Diocesan Ministries Appeal (formerly called 

the ‘Bishop’s Annual Appeal’) is officially kicking-off this 
weekend. The theme of this year’s Appeal is “Love Thy 
Neighbor” It is a vivid reminder, especially as we all face 
the COVID pandemic together, that what we do for our 
neighbors in need, we do for Christ himself. Please 
support this important cause that helps so many of our 
brothers and sisters in our Diocese. The Diocesan 
Ministries Appeal supports the work of our Catholic 
Charities, priests’ extraordinary healthcare needs as 
well as Nazareth Village, our diocesan priests’ 
retirement residence, urban elementary schools and 
seminarian education. These are all important ministries 
that touch many lives, and your participation makes this 
assistance possible. You can give with confidence, 
knowing that funds from the Diocesan Ministries Appeal 
are used solely for the causes described in the 
campaign materials. They are used for no other 
purpose. For your convenience, you can support the 
Diocesan Ministries Appeal by making an on-line gift. 
Simply go to www.2020appeal.org and follow the user-
friendly instructions. 

 
 

THIS WEEK: 
1. Monday: St, Matthew, Apostle and Evangelist 
2. Tuesday: Mass and devotion to St. Charbel at 7:00pm 
3. Wednesday: Saint Pius of Pietrelcina, Priest  

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

4. Thursday: 7:00pm Mass and devotion in honor of St. 
John Paul II. You may abtain plenary indulgence. 
Personal requests and intentions, for whom we will pray 
during the devotions can be placed in a basket at the 
altar of St. John Paul II.  

5. Friday: 7:00pm Mass, and devotion for all the deceased  
 offered for Wypominki.  
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  

6. Saturday: Saints Cosmas and Damian, Martyrs  
*Confession: 3:30pm & 4:30pm.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm 

 
 

NEXT SUNDAY:    XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME  
Second collection is for Pulaski Parade Expenses.  

 
 

OTHERS: 
1. Monday-Saturday, 7:00pm (October): exposition, ado-

ration of the Blessed Sacrament with rosary devotions. 
2. Sundays (October): Exposition, adoration of the 

Blessed Sacrament with Rosary Devotions at 3:00pm. 
3. Sunday, October 11, Solemnity of Our Lady of the Ro-

sary. High Mass at 10:30am.  
4. Tuesday, October 13, Mass, devotion and procession 

in Our Lady of Fatima at 7:00pm.  
5. Wednesday, October 21, 7:00pm Mass and meeting of 

the Members of the spiritual adoption of a conceived 
child. We ask all members to participate. 
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HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.   

 Od wieków chrześcijanie 
próbowali odpowiedzieć na wezwanie 
św. Pawła do nieustannej modlitwy. 
Jednym ze sposobów było powtarzanie 
różnych modlitw. Pierwszą i najstarszą 
modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której nauczył sam Jezus - 
„Ojcze nasz”. Dlatego też pierwsze reguły zakonne 
zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania właśnie 
tej modlitwy. Na przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI 
wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 
razy „Ojcze nasz” na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 
150 psalmów. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa 
odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo 
Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w 
Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym w scenie 
zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich 
słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie 
nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie 
ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. 
Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś 
Maryjo”. I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi. Za ojca 
Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się 
objawić Matka Najświętsza i przykazać rozpowszechnianie tej 
modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak Różaniec w 
dzisiejszej formie. Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną 
bronią w walce z herezją albingensów. Legenda głosi, że to 
właśnie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał 
tę herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów i 
modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owoców. Wówczas 
objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, by nie tylko głosił 
kazania, lecz by połączył je z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, 
czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Od tej pory św. 
Dominik przeplatał swoje nauki modlitwą różańcową, w której 
rozważał wraz ze słuchaczami treści zawarte w głoszonych 
naukach. Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W 
ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o 
Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości 
duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one 
różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym 
osobom. Modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty. I 
dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce 
Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli 
różańcem. Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w 
XV dzięki dominikaninowi Alamusowi a la Roche (1428-1475). 
On ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów, 
które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą „Ojcze nasz”. 
Dla rozpowszechniania tej modlitwy założył pierwsze bractwo 
różańcowe. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa 
różańcowa już w XV wieku stała się znana w całym Kościele. 
Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała aprobatę Kościoła i 
była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary. Jednym z 
przykładów skuteczności tej modlitwy była zwycięska bitwa 
morska pod Lepanto w 1571 roku. Szesnastowieczna Europa 
była zagrożona napaścią muzułmanów. Cdn. 

sobota, 26 września, Chrzty: 
 
12:30PM    Beniamin Jozef Straczek 
 
Congratulations to the parents of the 

newly-baptized child. 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. 
 

First Saturday of each month: Mass and First Saturday  
 devotion in Polish. 
 

On the 22nd of each month, at 7:00 p.m. Mass and 
 devotion to St. Charbel at 7:00 pm 
 

On the last Friday of the month at 7:00 pm Holy Mass 
 and devotion for the deceased offered for All Soul’s 
 Day (Wypominki). 
 

* * * * * * * * * 
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. 
 

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

22 dnia kazdego miesiaca, o godz. 7:00 wieczorem Msza 
 św. i nabożenstwo do sw. Charbela o godz. 7:00pm 
 

W ostatni piątek miesiaca o godz. 7:00 wieczoremMsza 
 św. i nabozeństwo za  zmarłych poleconych w  
 wypominkach. 



"I am asking You, Jesus, my Lord: Have always abode in my heart ..." 
 

On September 13 this year. a solemn celebration took place in our shrine at the 12:30 Mass. For the first time, 12 girls and 15 
boys. welcomed Jesus into their hearts in Holy Communion: The children were accompanied by loving parents who took care of 
the spiritual preparation of their children for this important day. Also, the Director of the religion Classes, Halina Nowobilski, and 
the catechists, Malgosia Tyszko, Ania Grabias, and Bogusia Haliniak for two years made every effort to ensure that the children 
could experience their first confession and Holy Communion in the most dignified and pious way. During  sign of peace of the 
Mass, children gave their mothers a rose, which was a great experience for everyone and a few tears ran down mothers cheeks. 
The children participated fully in the Holy Mass and prayed by participating in the White Week, which in our parish lasted from 
Monday to Friday. At the end of the White Week, the children and their parents met together after Mass for the celebration in the 
parish hall. All of us enjoyed drinks and pizza. Thank you to all who prepared children for First Holy Communion. and made this 
day a great celebration and survival for the children. May Christ the Lord surround all children with His graces and blessing. God 
bless,  
 

„O jedno Cię proszę, Jezu, mój Panie: Miej w moim sercu zawsze mieszkanie…” 

13 wrzesnia br. roku na Mszy Świętej o godzinie 12:30 w naszym sanktuarium miała miejsce podniosła uroczystość. Po raz 
pierwszy do swojego serca Pana Jezusa w Komunii Świętej przyjęło 27 dzieci: 12 dziewczynek i 15 chłopców. Dzieciom 
towarzyszyli kochający Rodzice, którzy zadbali o duchowe przygotowanie swoich pociech do tego ważnego dnia. Również Pani 
dyrekto lekcji Religii, Halina Nowobilski, oraz Panie katechetki, Malgosia Tyszko, Ania Grabias, Bogusia Haliniak przez dwa lata 
dokładały wszelkich starań, by dzieci jak najgodniej i najpobożniej przeżyły swoją pierwszą w życiu Spowiedź i Komunię Świętą. 
Na znak pokoju każde dziecko podarowało swojej Mamie różę co było dla wszystkich wielkim przezyciem i kilka lez spłynęlo po 
policzkach. Dzieci brały w pełni udział we Mszy Świętej i modliły się uczestnicząc w Białym Tygodniu, który w naszej parafii trwał 
od poniedziałku do piatku. Na zakończenie Białego Tygodnia dzieci po mszy św. dzieci w raz z rodzicami spotkali sie na 
wspolnym świetowanium w aouli Parafialnej. Servovane byly napoje dla dzieci i pizza. Dziekuje wszystkim, którzy przygotowanli 
dzieci do Pierwszej Komunii św. i uczynili ten dzien wielka uroczystościa i przezyciem w życiu dzieci. Chrystus Pan niech otacza 
swoimi łaskami i błogosławienstwem wszystkie dzieci. Szcześć Boże,  

                 Ks. Stefan 

First Holy Communion 
September 13, 2020 


