
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 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 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 

October 4, 2020 

SATURDAY October 3 sobota  
  5:00pm + Stanisława Krajewski (greg.) rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Jane Przybylski (b.r) rq. Daughters 
               + John Chraca rq. Mom & family 
  7:00pm + Monika Wisinska rq. Córka z rodziną 
               + Zofia i Jan Maliszewski 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia  
SUNDAY October 4 niedziela  
  7:00am    O zdrowie i błog. Boże dla Jadwigi Medynskiej 
 rq. Syn Adam z żoną Natalią 
                  O zdrowie, bł. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Nikolasa z okazji  
                  17-tych urodzin rq. Babcia 
                  O szczęśliwą operacje i zdrowie dla Dominiki oraz o szybki powrót  
                  do zdrowia rq. Rodzice 
               + Józef i Franciszek Głodek rq. Wnuczki 
               + Weronika i Kazimierz Wesołowski rq. Wnuk Adam 
               + Józef Drążek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Daniel Duchnowski 
  8:30am    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla  
                  Ewy i Adama Noworolnik z okazji rocznicy ślubu 
                  O błog. Boże dla Michała z okazji urodzin i imienin rq. Rodzice 
               + Helena Szewczyk rq. Marta i Andrzej Wojdag 
               + Stanisława Krajewski (greg.) rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Józef Szpernoga rq. Łucja i Antoni Wenit 
               + Alina Niziołek (Anniv.) rq. Ewa i Joe 
10:30am    W intencji księży pracujących w naszej parafii i członkin Różańca  
                  św. oraz ich rodzin 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże dla  
                  Renaty i Jana z okazji 20-tej rocznicy ślubu rq. Córka 
                  O zdrowie i bł. Boże dla Karoliny z okazji 11-tych urodzin 
                  O zdr. i bł. dla Ryszarda Kłeczek z okazji 80-tych urodzin 
                  O zdr., błog. i opiekę Matki Bożej dla Józefa i Marii Gnida 
                  O zdrowie i bł. Boże dla Krystyny i Marka Gebołyś z okazji 25-tej  
                  rocznicy ślubu rq. Mama 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Basi i Tomka  
                  Jabłoński z okazji 8-mej rocznicy ślubu i Jonatanka rq. Rodzice 
               + Antonina i Andrzej Ziółkowski rq. Synowa 
               + Henryk Ziółkowski rq. Bratowa Emilia 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzeństwo z rodzinami 
               + Ryszard Wiśniewski oraz zmarłych z rodziny rq. Dzieci 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Sylwester Błazoń rq. Syn Marek z rodziną 
               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 
               + Maria Dziadura 
               + Małgorzata Stolarz rq. Siostra z rodziną 
               + Józef i Stanisława Sarzynski rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Anna, Zofia i Franciszek Siuzdak rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Maria i Jan Gnida rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Louis Barato rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Józef Dziadkowiec rq. Córka 
               + Kazimierz Kowal rq. Surma family 
               + Stanisław Król rq. Jolanta z rodziną 
               + Teresa Niemira rq. Mąż 
12:30pm    For good health, God’s blessings, and for success in life and work  
                  for Joe 
               + Emil i Kazimiera Ozga rq. Rodzina 
               + Zofia Glaz (Anniv.) rq. Syn Jacek z rodziną 
               + Maria, Franciszek i Agata Szproch rq. Emilia 
  7:00pm + Zygmunt i Bogusława Nowak rq. Elżbieta Nowak z dziećmi 
               + Ewelina Krzywinska (Anniv.) rq. Rodzice z siostrami 
MONDAY October 5 poniedziałek 
  7:00pm + Stanisława Krajewski (greg.) rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
TUESDAY October 6 wtorek  
  7:00pm + Maria i Franciszek Surowiec rq. Dzieci 

               + Stanisława Krajewski (greg.) 
 rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
WEDNESDAY October 7 środa 
10:30am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  7:00pm + Stanisława Krajewski (greg.) 
 rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Anna Rose Parisi rq. Elizabeth Nowak 
               + Maria, Franciszek i Rafał Brynczkarq. Rodz. 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
THURSDAY October 8 czwartek  
  7:00pm + Stanisława Krajewski (greg.) 
 rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
FRIDAY October 9 piątek 
  7:00am + Stanisława Krajewski (greg.) 
 rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
SATURDAY October 10 sobota 
  2:00pm    Wedding Ceremony of Mark Inocenio &  
                  Justyna Gancarz 
  5:00pm + Joseph Jedrzeyowski (Anniv.) 
 rq. Irene Jeyowski 
               + Stanisława Krajewski (greg.) 
 rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Dolores Duplak (Anniv.) 
 rq. Duplak & Pospisil families 
  7:00pm    O zdr i bł. Boże dla Karoliny i Piotrarq. Rodz 
               + Karol Pogorzelec (Anniv.) 
 rq. Córka Helen z wnukami 
               + Bronisław i Maria Gugała rq. Rodzina 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
SUNDAY October 11 niedziela 
  7:00am + Daniel Duchnowski 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
  8:30am    W intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i  
                  katechetów Polskiej Szkoły i Lekcji Religii 
               + Józef Szpernoga rq. Stanisław Molitoris 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) 
 rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Jan Rzucidło 
10:30am    O zdrowie i bł. Boże dla Jana Ozga z okazji  
                  50-tych urodzin rq. Żona i dzieci 
                  O zdr. i bł. Boże dla Krystiana Ozga z okazji  
                  11-tych urodzin rq. Rodzice 
                  O zdr., bł. Boże, oraz opiekę M. B. dla  
                  dla Karolinki Dąbal z okazji 15-tych  
                  urodzin rq. Dziadkowie 
               + Roman Komenda Jr.  rq. Rodzeństwo 
               + Ryszard Wiśniewski oraz zmarłych z  
                  rodziny rq. Dzieci z rodzinami 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Marcin Król rq. Rodzina Król 
               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 
               + Kazimierz Kowal rq. H & H Dąbal 
               + Ignacy i Maria Truty rq. Stanisław  
               + Władysław Truty (Anniv.) rq. Syn z rodziną 
               + Ks. Józef Kasica rq. Siostra Julia Krawiec 
               + Maria Dziadura 
               + Małgorzata Stolarz rq. Siostra z rodziną  
12:30pm + Valerie Shroder rq. Lawrence Ogonowski 
  7:00pm + Tommy Wieczorek rq. Families 

 + Kazimiera Wdowiak 
 + Jane Bladek 



TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

4 PAŹDZIERNIKA, 2020 

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

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Nabożeństwo różańcowe o godz. 3:00pm. 
3. 2020 Diocesan Ministries Appeal  

Dla własnej wygody możesz wesprzeć Diocesan 
Ministries Appeal, wypełaniając formularz on-line. Po 
prostu wejdź na www.2020appeal.org i postępuj zgodnie z 
instrukcjami. Także możesz złożyć jednorazową ofiarę lub 
dla twojej wygody deklarację z pięcioma miesięcznymi 
płatnościami dokonywanymi automatycznie albo donację 
w trybie ciągłym, który powtarza się co miesiąc z roku na 
rok. Zapraszamy do udziału w Apelu 2020 już dziś! 

4. Biuro Parafialne czynne w sklepiku od godz. 7:30am do 
godz. 12:30pm. W biurze parafialnym można zamówić 
Msze św., dokonać opłat parafialnych, zwrócić książki z 
lekcji religii, odebrać świadectwa i dyplomy oraz uzyskać 
informacje odnośnie Sakramentów św. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek-sobota: Nabożeństwa różancowe z 

wystawienie Najśw. Sakramentu po Mszy św. o 7:00pm. 
2. Wtorek: Wspomnienie św. Brunona, prezbitera 
3. Środa: Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej  

*Msza św. o godz. 10:30 rano i 7:00 wieczorem.  
*Nabożeństwo rózańcowe po Mszy św. o godz. 7:00pm  

4. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Procesja Maryjna ze świecami. Wszyscy zbieramy  
 się o godz. 6:15pm przy parafii św. Antoniego z Padwy,  
 101 Myrtle Ave, Passaic, gdzie rozpocznie się procesja.  
 W procesji biorą udzial wszyscy kandydaci  
 przygotowujacy się do bierzmowania. Każdy uczestnik  
 jest proszony o przyniesienie ze sobą świecy. Zachęcamy  
 również dzieci i młodzież w strojach regionalnych.   
*Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nie będzie. 

5. Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Spowiedź: 4:00pm i 5:00pm.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
2. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Suma 

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

3. Nabożeństwo różańcowe o godz. 3:00pm. 
 

RÓŻNE: 
1. 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. 

2. Sobota, 17 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas 
6-ych w kościele. Obecność jednego z rodziców jest 
obowiązkowa. 

3. Wtorek, 20 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie z rodziców młodzieży 
klas 8-mych w kościele, Obecność jednego z  
rodziców jest obowiązkowa. 

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

TODAY:  
1. Second collection is for parish needs. 
2. Exposition, adoration of the Blessed Sacrament with 

Rosary Devotions at 3:00pm. 
3. 2020 Diocesan Ministries Appeal   

-“Love Thy Neighbor”  
For your convenience, you can support the Annual 
Appeal by making an on-line gift. Simply go to 
www.2020appeal.org and follow the instructions. You 
can either make a one-time gift or a pledge with five 
monthly payments made automatically for your 
convenience, or a continuous monthly gift that repeats 
each month from year-to-year. Please participate in 
the 2020 Appeal today! 

4. Parish store will be open from 7:30am - 12:30pm. In 
the parish store, you can order Mass intentions, pay 
parish dues, return CCD textbooks, pick up CCD and 
Polish School certificates and learn information about  
Sacraments. 

 
THIS WEEK: 
1. Monday-Saturday, 7:00pm: Exposition, adoration of 

the Blessed Sacrament with rosary devotions. 
2. Tuesday: Saint Bruno, Priest  
3. Wednesday: Our Lady of the Rosary  

*Mass at 10:30am & 7:00pm.  
4. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  

*Procession through Passaic. Everyone must be at  
 St. Anthony’s Church, 101 Myrtle Ave, Passaic, by 
 6:15pm, where the Procession will begin. Students  
 preparing for confirmation are obligated to participate in  
 the Procession with their parents. Attendance will be  
 checked. Each participant is kindly asked to bring a  
 candle.  
*There will be no mass at 7:00pm. 

5. Saturday: CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm.  
*Confession: 4:00pm & 5:00pm.  

 
NEXT SUNDAY:   XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment.  
2. Solemnity of Our Lady of the Rosary. Solemn Mass 

at 10:30am.  
3. Exposition of the Blessed Sacrament with Rosary 

Devotions at 3:00pm. 
 
OTHERS: 
1. Tuesday, October 13, Mass, devotion and procession 

in Our Lady of Fatima at 7:00pm.  
2. Saturday, October 17, after the 7:00pm Mass, a 

meeting will be held in the church for all parents 
whose child is currently in the 6th grade. Attendance is 
mandatory. 

3. 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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Listopad to czas szczególnej pamięci i modlitwy 
za zmarłych. Przez całymiesiąc odprawiana jest msza 
św. gregoriańska za zmarłych poleconych w 
wypominkach. Wypominki to znana i praktykowana od 
wieków forma modlitwy Kościoła za zmarłych. Polega na 
„wypominaniu” czyli odczytywaniu imion zmarłych i 
modlitwie w ich intencji. W ten sposób, przez regularne 
przypominanie osób zmarłych oraz zachętę do modlitwy za 
nich, podtrzymujemy stałą łączność z Kościołem cierpiącym 
w czyśćcu. To jedna z najbardziej tradycyjnych form 
realizacji tajemnicy „Świętych obcowania”.  
 

Wypominki miesieczne. W każdą niedzielę listopada przed 
wszystkimi Mszami św. będziemy się modlić za zmarłych 
poleconych w wypominkach. Jak co roku, przygotowane 
zostały specjalne koperty, na których można wypisać imiona 
inazwiska naszych bliskich zmarłych. Podane imiona  i 
nazwiska zmarłych skladamy kancelarii lub na tacę w 
kościele. prosimy o podanie przed którą Mszą św. mają 
zostać wygłoszone.  
 

 Roczne Wypominki. W tym roku 
od drugiej niedzieli listopada 
rozpoczniemy wypominki całoro-czne. 
Specjalne formularze zosta-ną 
przygotowane i będą się znajdowały przy wyjsciu z kościoła. 
Prosimy aby wypisujac imiona zmarłych nie odmieniać imion 
i nazwisk zmarłych. Ma to na celu uniknięcie błędnego 
wymieniania ich podczas modlitw. Dotyczy to zwłaszcza 
imion, które mają osoby zarówno żeńskie jak i męskie 
odpowiedniki np. Józefa - Józef. 

niedziela, 4 października, Chrzty: 
 

  2:00PM    Joanna Marut 
 
 

sobota, 10 października, Chrzty: 
 

11:00AM    Eliza M. Chojnowski  
  3:30PM    Olivia Branska 
 

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

God bless you always. 

If any person may have been abused by any priest, they 
should immediately contact their local County Prosecuter’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, 248. 
The entire text of the Policy of the Diuocese of Paterson in 
Response to Complaints of Sexual Abuse is availble on the 
diocesan Web site: www.patersondiocese.org 
 

Przypadki molestowania oraz inne nadużycia popełnione 
przez osoby duchowne prosimy zgłaszać do lokalnego biura 
prokuratora lub do diecezjalnego koordynatora pomocy 
ofiarom: Dr. Ken McNiel, telfon 973-879-1489. Można 
również poinformować jednego z diecezjalnych urzedników: 
Rev. Msgr James Machoney, Wikariusz Generalny i 
Moderator Kurii, 973-777-8818 ext. 248. 
Pełny text polisy diecezjalnej do spraw molestowania 
seksualnego jest dostepny na stronie internetowej: 
www.patersondiocese.org. 

Najświętsza Maryja Panny Różańcowa  
 
 Dzisiejsze wspomnienie zostało 
ustanowione na pamiątkę zwycięstwa 
floty chrześcijańskiej nad wojskami 
tureckimi, odniesionego pod Lepanto 
(nad Zatoką Koryncką) 7 października 
1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął 
podbić całą Europę i zaprowadzić w niej 
wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - 
św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel 
Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej 
się wojnie, ze łzami w oczach zaczął 
zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, 
powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. 
Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na 
miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, 
przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, 
która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. 
Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry 
muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się 
powstrzymać inwazję Turków na Europę.  
 
 Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech 
godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, 
zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście 
tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 
tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, 
świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, 
uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej 
Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych 
kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. 
Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad 
Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył 
to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII 
wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo 
Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata 
później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez 
cały październik.  

PROCESJA MARYJNA  
 
 Wszystkie parafie w mieście i 
dekanacie w Passaic organizują 
procesję różańcową ze świecami 
ulicami miasta od parafii do parafii jako świadectwo wiary.  
 
1. *Wszyscy zbieramy sie przy Kościele St. ANTHONY  

 CHURCH, 101 Myrtle Ave, Passaic, NJ o godz. 6:15,  
 9 października, gdzie nastąpi rozpoczęcie procesji.  
 Następnie procesja wyruszy w kolejności do parafii: 

2. Our Lady of Fatima Church 
3. Our Lady of Carmel  
4. St. Nicholas  
5. Holy Trinity Church 

6. St. Joseph, Church  
7. St. Mary Church 
8. St. Stephan Church, 
9. Zakończenie procesji nastąpi w Sanktuarium Sw. Jana 

Pawła II. Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci, 
młodzież, rodziców, wszystkich parafian. Prosimy 
wszystkich uczestników o przyniesienie na procesję 
świece. 



 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI  
ŚW. JANA PAWŁA II.  

Zachęcamy rodziców dzieci, i młodzież uczęszczającą na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły do udziału we Mszy 
św. i w nabożeństwie do św. Jana Pawła II w wyznaczonym 
dniu:   
  sobota, 17 października: kl. 6   
  poniedziałek, 19 października: kl. 1  
  wtorek, 20 października: kl. 8  
  środa, 21 października : kl. 3  
  czwartek, 22 października: kl. 7    
  piątek, 23 października: kl. 4  
  sobota, 24 października: kl. 5  
 

 Sobota, 17 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
uczniów klasy 6. Obecność jednego z rodziców jest 
obowiązkowa. 

 Saturday, October 17, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 6th grade. Attendance is mandatory. 

 Poniedziałek, 19 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1.  

 Monday, October 19, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 1st 
grade. Attendance is mandatory. 

 Wtorek, 20 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
młodzieży klas 8-mych, która przygotowuje się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z  
rodziców jest obowiązkowa. 

 Tuesday, October 20, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 8th grade and is preparing for the Sacrament 
of Confirmation in 2021. Attendance is mandatory. 

 Środa, 21 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami uczniów 
klasy 3. Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

 Wednesday, October 21, after the 7:00pm Mass, a 
meeting will be held in the church for all parents whose child 
is currently in the 3rd grade. Attendance is mandatory. 

 Czwartek, 22 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
uczniów klasy 7. Obecność jednego z rodziców jest 
obowiązkowa. 

 Thursday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 7th grade. Attendance is mandatory. 

 Piątek, 23 października, po Mszy św. o godz. 7:00  
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 4.  

 Friday, October 23, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 4th 
grade. Attendance is mandatory. 

 Sobota, 24 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 5. Obecność jednego z 
rodziców jest obowiązkowa. 

 Saturday, October 24, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child attends: 
5th grade. Attendance is mandatory. 

   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 
 

Last Friday of the month at 7:00 pm Holy Mass  and  
 devotion for the deceased offered for All Soul’s  Day  
 

* * * * * * * * * 
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 
 

Ostatni piątek miesiaca o godz. 7:00 wieczorem Msza 
 św. i nabożeństwo za zmarłych poleconych w  
 wypominkach. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 


