
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 

October 11, 2020 

SATURDAY October 10 sobota  
  2:00pm    Wedding Ceremony of Mark Inocenio & Justyna Gancarz 
  5:00pm + Joseph Jedrzeyowski (Anniv.) rq. Irene Jeyowski 
               + Wendy Miko rq. Sister, Sophie Dziewiatek 
               + Dolores Duplak (anniv) Duplak & Pospisil Families 
               + Stanisława Krajewski (greg.) rq. Rodzina i przyjaciele 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla Karoliny i Piotra rq. Rodzina 
               + Józef Drażek ( greg) rq. Córka Małgosia 
               + Karol Pogorzelec (Anniv.) rq. Córka Helen z wnukami 
               + Bronisław i Maria Gugała rq. Rodzina 
SUNDAY October 11 niedziela  
  7:00am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę  
                  Matki Bożej dla rodziny 
               + Kazimierz Szudy rq. Córka z rodziną 
               + Zmarłych rodziny Kopyto rq. Roman 
               + Zofia i Józef Kopyto rq. Syn Roman 
               + Daniel Duchnowski 
               + Józef Drążek (greg.) rq. Córka Małgosia 
  8:30am    W intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i katechetów Polskiej  
                  Szkoły i Lekcji Religii 
                  W intencji Panu Bogu wiadomej 
               + Józef Szpernoga rq. Stanisław Molitoris 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Jan Rzucidło 
               + Marek Kornafel (Anniv.) 
10:30am    O zdrowie i błog. Boże dla Jana Ozga z okazji 50-tych urodzin 
 rq. Żona i dzieci 
                  O zdrowie i bł. Boże dla Krystiana Ozga z okazji 11-tych 
                  urodzin rq. Rodzice 
                  O zdrowie, bł. Boże, oraz opiekę Matki Bożej dla Karolinki Dąbal  
                  z okazji 15-tych urodzin rq. Dziadkowie 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Roberta Bednarz z  
                  okazji 40-stych urodzin 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Basii 
                  W intencji Panu Bogu wiadomej 
               + Krystyna Szczypien rq. Kościelny Family 
               + Andrzej Paluch (Anniv.) 
               + Andrzej Mucha (który zmarł w Polsce) rq. Sąsiedzi 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzeństwo z rodzinami 
               + Ryszard Wiśniewski i zmarłych z rodziny rq. Dzieci z rodz 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Marcin Król rq. Rodzina Król 
               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 
               + Kazimierz Kowal rq. Henryk i Halina Dąbal 
               + Ignacy i Maria Truty rq. Stanisław z rodziną 
               + Władysław Truty (Anniv.) rq. Syn z rodziną 
               + Ks. Józef Łasica rq. Siostra Julia Krawiec 
               + Maria Dziadura 
               + Małgorzata Stolarz rq. Siostra z rodziną 
               + Stanisławę i Franciszka Łyko rq. Córka, Teresa 
               + Wojciech Gąsienica rq. Brat Marian z rodzina 
12:30pm + Valerie Schroder rq. Lawrence Ogonowski 
  7:00pm + Tommy Wieczorek rq. Mielnicki & Drazek families 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
MONDAY October 12 poniedziałek  
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i o dalsze łaski dla Ks. Stefana 
               + Józef Drążek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Emilia Wieteszka (Anniv.) rq. Family 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
TUESDAY October 13 wtorek  
  7:00pm    Podz. Matce Bozej za otrzymane łaski z proąbą o zdrowie i błog.  
                  Boże i dary Ducha św. dla Malgosi 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 

               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. R. i P. 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
WEDNESDAY October 14 środa 
  7:00pm + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Stanisławę Krajewski(greg.) rq. R. i P. 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
THURSDAY October 15 czwartek 
  7:00pm + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. R. i P. 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
FRIDAY October 16    piątek 
  7:00pm + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. R. i P  
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
SATURDAY October 17 sobota 
  1:00pm    Wedding Mass of Lukasz Galik & Angelica  
                  Sliwinski 
  5:00pm    For all souls in purgatory 
               + Bertha & Ray Gierek (Anniv.) rq. I Jeyowski 
               + Stanisław & Stanisławę Orkisz rq. Rodz. 
               + Stanisława Krajewski (greg.) rq. R. i P  
               + Jadwiga i Antoni Dul 
               + Mieczysław Wojtanowicz rq. Rodzina 
               + Wendy Miko rq. Mary Lee Salandi 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla Karoliny i Piotra 
              + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
SUNDAY October 18 niedziela 
  7:00am + Grzegorz Strycharz rq. Brat z rodziną 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Daniel Duchnowski  
               + Jan Nieradka rq. Krystyna 
               + Z rodziny Gałka rq. Krystyna 
               + Zofia Galka rq. Córka, Krystyna 
               + Helena (która zmarła w Polsce) rq. G i K 
               + Eugeniusz Zaforemski rq. Córka z rodz. 
 8:30am     O zdr., bł. Boze i opieke M. B. dla Moniki i  
                  Arkadiusza Krawczyk i dla córki Olimpii z  
                  okazji Chrztu sw. 
               + Józef Szpernoga rq. M i D Garcia  
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. R. i P  
10:30am + Roman Komenda Jr. rq. Rodzeństwo 
               + Ryszard Wiśniewski oraz z rodziny 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Michal, Adam Musiał, Barbara i Zbigniew  
                  Klich, Stanisław Skrzeta rq. Rodzina 
               + Helena Sudol rq. Z. i M. Sudol 
               + Marcin Król 
               + Kazimierz Kowal rq. Pracownicy PCC 
               + Janina Bednarz rq. Siostra, Julia Krawiec 
               + Malgorzata Stolarz rq. Siostra, z rodzina 
               + Krystyna Szczypień rq. Szczypień Family 
12:30pm    O zdr. i opiekę Matki Bożej dla Barbary 
                  Kołodynskiej rq. Mąż z dziećmi 
                  O zdr. i błog. Boże dary Ducha św. dla 

                  Sebastiana Ganczar rq. Babcia 
               + Elaine Strobel rq. Lawrence Ogonowski 
  7:00pm + Józef Mączka rq. Kołodziej 

               + Tommy Wieczorek rq. M i D family 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 

 + Czesław Podbielski 



TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

11 PAŹDZIERNIKA, 2020 

DZISIAJ: UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ RÓZANCOWEJ.  
Odpust Parafialny. 

1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za ofiarność, 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 

2. Nabożeństwo różańcowe o godz. 3:00pm. 
3. 2020 Diocesan Ministries Appeal  

Jedną z korzyści płynących ze wsparcia  Diocesan Ministries Appeal 
jest to, że fundusze pozostają w naszej diecezji i wspierają tylko 
ważne potrzeby w powiatach Morris, Passaic i Sussex. To lokalne 
powiązanie oznacza, że możesz pomagać sąsiadowi z sąsiedztwa, 
byłemu proboszczowi mieszkającemu obecnie w domu księży 
emerytów, właścicielowi sklepu, którego widzisz każdego dnia 
podczas zakupów w mieście - być może nawet członkowi rodziny. Czy 
jest lepszy sposób na kochanie swojego bliźniego? Dla własnej 
wygody możesz wesprzeć Diocesan Ministries Appeal, wypełaniając 
formularz online na stronie www.2020appeal.org 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek-sobota Nabożeństwa różancowe o godz. 7:00 pm. 
2. Wtorek: O godz. 7:00pm Msza św. i zakończenie nabożeństw 

fatimskich z procesją. Zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów. 
3. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30pm.  
4. Sobota: Lekcje religii o 9:00 rano.i zajęcia szkoły polskiej do 1:00pm 

*Spowiedź: 4:00pm - 5:00pm.  
*Msza św. i nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II. Zachęcamy  
 rodziców i uczniów, uczęszczajacych na lekcje religii i zajęcia polskiej  
 szkoły do udziału we Mszach św. i nabożeństwach ku czci św. Jana  
 Pawła II wraz z rodzicami. Obecność ucznia wypełnia obowiązek  
 ukończenia i otrzymania świadectwa lekcji religii. Msze św. w czasie  
 całotygodniowego odpustu bedą sie odbywały o godz. 10:30am i o  
 7:00pm. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:              XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje święte. 
2. Uroczyste rozpoczęcie całotygodniowego odpustu ku czci Św. Jana 

Pawła II Sumą o 10:30am. Można uzyskac odpust zupełny. 
3. Nabożeństwo różańcowe o godz. 3:00pm. 
 

RÓŻNE: 
1. Poniedziałek, 19 października, po Mszy św. o godz. 7:00pm,  

spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, które uczęszczają do: kl. 1.  
2. Wtorek, 20 października, po Mszy św. o godz. 7:00 pm, spotkanie w 

kościele z rodzicami młodzieży klas 8-mych, która przygotowuje się do 
Bierzmowania. Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

3. Środa, 21 października, po Mszy św. o godz. 7:00pm, spotkanie w 
kościele z rodzicami uczniów klasy 3. Obecność jednego z rodziców 
jest obowiązkowa.  
*Zebranie człon. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego po Mszy św. 

4. Czwartek, 22 października, Uroczystośc św. Jana Pawła II. Po 
Mszy św. o godz. 7:00pm, spotkanie w kościele z rodzicami uczniów 
klasy 7. Obecność jednego rodzica jest obowiązkowa. 

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

6. 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. 

7. Niedziela, 1 listopada, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, godz. 3:00pm 
odbędzie się Msza św, różaniec i procesja na cmentarzu St. Michael, 
Lodi/South Hackensack. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

8. Poniedziałek, 2 listopada, DZIEŃ ZADUSZNY, o godz. 4:30pm  
odbędzie się Msza św, różaniec i procesja na cmentarzu St. Mary, 
Saddle Brook. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

9. Sobota, 7 listopada odbędzie się pasowanie na ucznia klasy 
pierwszej o godz. 12:30 po południu w kościele. 

10.Wypominki miesięczne: Od 1-30 listopada będzie odprawiana Msza 
św. gregoriańska za zmarłych poleconych w wypominkach. W każdą 
niedzielę miesiąca przed wszystkimi Mszami św. będziemy modlić się 
za zmarłych poleconych w wypominkach  

11.Wypominki Roczne. W tym roku od pierwszej niedzieli adwentu 
przed mszami św. o 7:00, 8:30 i 10:30 rano rozpoczniemy wypominki 
całoroczne. W każdą niedzielę w ciągu roku będziemy wyczytywać i 
modlić się za duszami poleconymi. Karty na wypominki i koperty są do 
nabycia w gablotach znajdujące się przy wyjsciu z kościoła.  

TODAY:  
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
2. Exposition, adoration of the Blessed Sacrament with Rosary 

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

“Love Thy Neighbor”  
One of the benefits of giving to our Diocesan Ministries Appeal 
is the knowledge that the funds stay in our own Diocese and 
only support important needs in Morris, Passaic and Sussex 
Counties. This local connection means that you may be 
helping your next-door neighbor, a former pastor now living in 
our priests’ retirement residence, the store owner you see 
each day as you shop in town – perhaps even a family 
member. What better way to “Love Thy Neighbor”? For your 
convenience, you can make an online gift or pledge at 
www.2020appeal.org 

 

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

Blessed Sacrament with rosary devotions. 
2. Tuesday: Mass, devotion and procession in Our Lady of Fati-

ma at 7:00pm.  
3. Wednesday: Saint Callistus I, Pope, Martyr  

*1:00pm Leisure Club Meeting in Youth Center. 
4. Thursday: Saint Teresa of Jesus, Virgin, Doctor of the Church 
5. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  

Saturday: CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm.  
*Confession: 4:00pm - 5:00pm.  
*7:00pm Mass and devotions to Saint John Paul II.  
 All students in CCD Religion & Polish School grade 6  
 are obligated to attend Mass & devotions with their parents at  
 7:00pm. Every student’s attendance complies with his/her’s  
 CCD completion requirement.  
*After the 7:00pm Mass, a meeting will be held in the church 
 for all parents whose child attends: 6th grade. Attendance is  
 mandatory. 

 

NEXT SUNDAY:         XXIX SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for World Mission Sunday. 
2. Solemnity of Our Lady of the Rosary. High Mass at 10:30am.  
3. Exposition, adoration of the Blessed Sacrament with Rosary 

Devotions at 3:00pm. 
 

OTHERS: 
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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

http://www.2020appeal.org
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niedziela, 11 października, Chrzty: 
 

11:30AM    Hanna R. Jaworek 
  1:30PM    Adeline Sztaba 
  3:00PM    Reagan D. Seltzer 
 

sobota, 17 października, Chrzty: 
 

11:30AM    Olimpia Krawczyk 
 

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

you always. 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:  
 

Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet 
powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się 
odpust cząstkowy).  
 

1. Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu 
ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna. 
2. Przyjęcie Komunii świętej 
3. Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w 
intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji 
samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa 
związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, 
za które modli się każdego dnia papież. 

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. 

Wypominki Listopadowe 
 

O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy  
  też po . śmierci.          (św. Ambroży) 

 

1. _________________________________________ 

 
2. _________________________________________ 

 
3. _________________________________________ 

 
4. _________________________________________ 

 
5. _________________________________________ 

 
6. _________________________________________ 

 
7. _________________________________________ 

 
8. _________________________________________ 
 
9.__________________________________________ 
 
10._________________________________________ 
 

Wieczny odpoczywanie racz im dać Panie… 
 

Właściwą godzine zakreślić 
SOBOTA: 5:00PM 7:00PM  
NIEDZIELA: 7:00AM 8:30AM 10:30AM 12:30AM 7:00PM 
 

____________________________    #_________ 
Imię i nazwisko ofiarujacego      Numer koperty 

_______________________________ 
Numer domu i nazwa ulicy 

_______________________________ 
Miasto & Stan       
         $_______ 
          Ofiara 

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 7:00 wieczorem Msza św. i 
nabożeństwo za zmarłych poleconych w wypominkach. 

   Devotions 
   Nabożeństwa 



 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 rodzi-
cami 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 wieczo-
rem, 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 wieczo-
rem, 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. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 Listopad Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż 
droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze 
otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na Anioł Pański w listopadzie 2003 
roku powiedział: Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem 
nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują 
jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. Wypominki 
są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na 
ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych 
na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, 
że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek 
jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane 
są one z Eucharystią. W naszym Sanktuarium w każdy ostatni piątek 
miesiąca o godz. 7:00pm podczas Mszy św. i nabożeństwa z Wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem modlimy się za zmarłych poleconych w 
wypominkach jednorazowych i rocznych. Zachęcamy wiernych do 
udziału. 
 Wypominki Listopadowe (jednorazowe). W każdą niedzielę 
listopada przed wszystkimi Mszami św. będziemy się modlić za zmarłych 
poleconych w wypominkach jednorazowych. Prosimy wyciąć znajdującą 
się w biuletynie kartę na której można wypisać imiona i nazwiska bliskich 
zmarłych. Podane imiona i nazwiska zmarłych oraz jednorazową i 
dobrowolną ofiarę można złożyć w kancelarii lub na tacę w kościele . 
Prosimy o podanie przed którą Mszą św. wypominki mają zostać 
odczytane.  
 Wypominki roczne. W tym roku od 
pierwszej niedzieli adwentu będziemy modlić się 
przed Mszami św o 7:00, 8:30 i 10:30 rano za 
zmarłymi poleconymi w wypominkach rocznych. 
Prosimy wyciąć znajdującą się w biuletynie kartę i wypisać imiona i 
nazwiska zmarłych. Ofiara na wypominki roczne równa się  50-100  od 
zmarłej osoby. Wypisując imiona zmarłych prosimy nie odmieniać imion i 
nazwisk zmarłych. Ma to na celu uniknięcie błędnego wymieniania ich 
podczas modlitw. 

WYPOMINKI 
 ROCZNE 

 

Diecezjalne Sanktuarium  
św. Jana Pawła II, Passaic NJ 

 

W modlitwach Kościoła 
polecamy  

Panu Bogu zmarlych: 
 

 1._______________________________________ 

 
 2. ______________________________________ 

 
 3. ______________________________________ 

 
 4. ______________________________________ 

 
 5 ______________________________________ 
 

„ Święta i zbawienna to myśl modlić się za zmarłych, aby zostali 
uwolnieni od grzechów”   (2 Ksiega Machabejska) 

 

Wypominki przed Mszą św. o godz.: 7:00 rano* 
*właściwą godzine zaznaczyć                  8:30 rano* 
        10:30 rano* 
 

____________________________    #_________ 
Imię i nazwisko ofiarujacego      Numer koperty 

_______________________________ 
Numer domu i nazwa ulicy 

_______________________________ 
Miasto & Stan       
         $________________ 

Tel:_______________________  Ofiara 

„Ja jestem Zmartwychwstaniem 
i Życiem. Każdy kto żyje i wierzy 
we Mnie, nie umrze na wieki” 
            (J11,25-26) 

 
 

 


