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MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

October 18, 2020 

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. Irene Jeyowski 
               + Stanisław & Stanisławę Orkisz rq. Rodzina 
               + Stanisława Krajewski (greg.) rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Jadwiga i Antoni Dul 
               + Mieczysław Wojtanowicz rq. Rodzina 
               + Sabina Pielka rq. Maria Krakowska 
               + Wendy Miko rq. Mary Lee Salandi 
               + Stefania Kasperska (Anniv.) rq. Córka z rodziną 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla Olgi i Adama Woloszyn z okazji 20-tej  
                  rocznicy ślubu 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Karoliny i Piotra rq. Rodzina 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Stanisław Kocan, Zofia Szela i Danuta Krawiec 
SUNDAY October 18 niedziela  
  7:00am    O opiekę i błog. Boże dla Mirosławy Jakubik z okazji urodzin 
 rq. Elżbieta Kwapisz 
               + 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. Grażyna i Krystyna 
               + Eugeniusz Zaforemski rq. Córka z rodziną 
               + Joanna Trela i Helena Kułaga (które zmarły w Polsce) 
 rq. Elżbieta Panas 
               + Emil Panas; Jan i Maria Zawadzki rq. Elżbieta Panas 
               + Stanisław Stypuła rq. Dzieci 
 8:30am     O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Arkadiusza  
                  Krawczyk i dla córki Olimpii z okazji Chrztu św. 
               + Józef Szpernoga rq. Michelle i Diego Budz-Garcia  
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. Rodzina i przyjaciele 
                + Grzegorz Jastrzębski 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana Sołtys z okazji  
                  urodzin rq. Żona i dzieci 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzeństwo z rodzinami 
               + Ryszard Wiśniewski oraz z rodziny rq. Dzieci z rodzinami 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Michał i Adam Musiał, Barbara i Zbigniew Klich, Stanisław Skrzęta  
 rq. Rodzina 
               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 
               + Marcin Król 
               + Kazimierz Kowal rq. Pracownicy PCC 
               + Janina Bednarz rq. Siostra Julia Krawiec 
               + Małgorzata Stolarz rq. Siostra z rodziną 
               + Krystyna Szczypień rq. Szczypień family 
12:30pm    O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Barbary 
                  Kołodynskiej z okazji urodzin rq. Mąż z dziećmi 

                  O zdrowie, błog. Boże i dary Ducha św. dla Sebastiana 
                  Ganczar w dniu Chrztu św. rq. Babcia 
               + Elaine Strobel rq. Lawrence Ogonowski 

               + Czesław Piotrowski, Jerzy Przewoznik i Józef Kowal 
  7:00pm + Józef Mączka rq. Kołodziej family 

               + Tommy Wieczorek rq. Mielnicki & Drazek families 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Sabina Pielka rq. Joe i Stasia Olechowski 
MONDAY October 19 poniedziałek  
10:30am    W intencji Panu Bogu wiadomej 
  7:00pm + Józef Drążek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 

TUESDAY October 20 wtorek  
10:30am    O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla  
                  Wiktorii Ziółkowskiej z okazji 16-tych urodzin 
  7:00pm + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. R. i P. 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
WEDNESDAY October 21 środa 
10:30am    O zdrowie i błog. Boże dla rodziny 
  7:00pm + Agnieszka i Antoni Baj rq. Syn Mieczysław 
               + Czesław Wszeborowski 
               + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Stanisławę Krajewski(greg.) rq. R. i P. 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Irena, Wiktoria i Piotr Skiba 
THURSDAY October 22 czwartek 
10:30am + Za parafian 
  7:00pm + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. R. i P. 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
FRIDAY October 23  piątek 
10:30am    Za dusze w czyśćcu cierpiące  
  7:00pm + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. R. i P  
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
SATURDAY October 24 sobota 
10:30am    Za parafian 
  5:00pm + Sabina Pielka rq. Stanley i Sophie Dul 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. R. i P. 
               + Wendy Miko rq. Collette Saccomanno 
  7:00pm + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
SUNDAY October 25 niedziela 
  7:00am + Józef Drazek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Daniel Duchnowski 
               + Z rodzin Cymbalista, Kosior i Ostafiński 
               + Z rodzin Marut, Haslinger i Kluczyk 
               + Anna i Adam Cymbalista rq. Rodzina 
               + Zofia, Franciszek i Bogusław Sikora 
  8:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej  
                  dla Renaty z okazji urodzin rq. Mąż i synowie 
               + Stefan Jandura 
               + Stanisławę Krajewski (greg.) rq. R. i P. 
               + Józef Szpernoga rq. Anna Budz 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Czesława i Anny Dubij z okazji  

                  50-tej rocznicy ślubu 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzeństwo z rodz. 

               + Ryszard Wiśniewski oraz zmarłych z rodziny 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 

               + Maria i Ignacy Truty rq. Stanisław z rodz. 
               + Mirosław Kapałka (Anniv.) 

               + Kazimierz Kowal rq. Dorota Perez 
               + Krystyna Szczypień rq. Kościelny family 

               + Józef Bogaczyk (Anniv.) rq. Córka z rodz 
               + Tadeusz Mioduszewski rq. Córka 
12:30pm    For all souls in purgatory 

               + Danuta Dynia (Anniv.) 
 rq. Syn Arkadiusz Król z rodziną 

               + Antoni i Helena Magdziar rq. Wnuczka 
               + Sabina Pielka rq. Krystyna Dul 
  7:00pm + Tommy Wieczorek 
 rq. Mielnicki & Drazek families 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 



TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

18 PAŹDZIERNIKA, 2020 

DZISIAJ:  Rozpoczęcie całotygodniowych Uroczystości 
odpustowych ku czci św. Jana Pawła II. 

1. Druga kolekta przeznaczona na na Misje święte. Bóg zapłać 
za ofiarność. 

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

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek-sobota: Msze św i Nabożeństwo ku czci św. Jana 

Pawła II o godz. 10:30 rano i 7:00 pm. Prosimy, aby rodzice, 
których uczniowie uczęszczający na lekcje religii i zajęcia 
szkoły polskiej wzieli udział we Mszach św. i 
nabożeństwach ku czci św. Jana Pawła II. Obecność ucznia 
wypełnia obowiązek ukończenia i otrzymania świadectwa 
lekcji religii.  

2. Poniedziałek: Po Mszy św. o godz. 7:00pm, spotkanie w 
kościele z rodzicami dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 & 2.  

3. Wtorek: 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. 

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

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

6. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30pm.  
*Po Mszy św. o godz. 7:00pm odbędzie się spotkanie w kościele  
 z rodzicami dzieci, które uczęszczają do: kl. 4.  

7. Sobota: Lekcje religii o 9:00am i zajęcia szkoły polskiej do  
 1:00pm.  
*Spowiedź od 4:00-5:00pm.  
*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. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:            XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 
2. Zakończenie Uroczystości Św. Jana Pawła II sumą 

odpustowa o godz. 10:30 rano. Można uzyskać odpust zupełny. 
3. Nabożeństwo różańcowe o godz. 3:00pm. 
 

RÓŻNE: 
1. Niedziela, 1 listopada, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, godz. 

3:00pm na cmentarzu św. Michael, Lodi/South Hackensack. 
Odbędzie się Msza św, różaniec i procesja z wypominkami 
zmarłych parafian i wszystkich spoczywających na tym i innych 
cmentarzach. Po Mszy św. odbędzie się poświęcenie nagrobków 
(pomników), które można zgłosić w kancelarii parafialnej, lub w 
sklepiku parafialnym w niedzielę.  

2. Poniedziałek, 2 listopada, DZIEŃ ZADUSZNY, godz. 4:30pm  
na cmentarzu St Mary, Saddle Brook odbędzie się Msza św, 
różaniec i procesja z wypominkami zmarłych parafian i 
wszystkich spoczywających na tym i innych cmentarzach. Po 
Mszy św. odbędzie się poświęcenie nagrobków (pomników), 
które można zgłosić w kancelarii parafialnej, lub w sklepiku 
parafialnym w niedzielę. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

3. Wypominki miesięczne: Od 1-30 listopada będzie odprawiana 
Msza św. gregoriańska za zmarłych poleconych w 
wypominkach. W każdą niedzielę miesiąca przed wszystkimi 
Mszami św. bedziemy modlić sie za zmarłych poledconych w 
wypominkach. 

4. 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 niedziele w ciągu roku 
bedziemy wyczytywac i modlic sie za duszami poleconymi. Karty 
na wypominki i koperty będą do nabycia w gablotach znajdujące 
się przy wyjściu z kościoła.  

TODAY:  Beginning of the week-long celebration in honor of the 
beloved St. John Paul II. 

1. Second collection is for World Mission Sunday. 
2. Exposition, adoration of the Blessed Sacrament with Rosary De-

votions at 3:00pm. 
 

THIS WEEK: 
1. Monday-Saturday, 7:00pm: Mass and devotions to St. John Paul 

II at 10:30am & 7:00pm. We ask that parents of students attending 
CCD & Polish School Classes take part in the Masses and devo-
tions. Every student’s attendance complies with their CCD com-
pletion requirement. 

2. Monday: After the 7pm Mass, a meeting will be held in the church 
for parents whose child attends: grades 1 & 2. Attendance is 
mandatory. 

3. Tuesday: 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. 

4. Wednesday: 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.  
*After 7:00pm Mass and meeting of the Members of the spiritual  
 adoption of a conceived child. We ask all members to participate. 

5. Thursday: Saint John Paul II, Pope. 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: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*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: CCD Religion Classes at 9am Polish School until 1pm. 
*Confession: 4:00-5:00pm.  
*After the 7:00pm Mass, a meeting will be held in the church for all  
 parents whose child attends: 5th grade. Attendance is mandatory. 

 

NEXT SUNDAY:            XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for electricity. 
2. Closing of the week-long celebration in honor of the beloved 

St. John Paul II with a Solemn mass at 10:30am.  
3. Exposition, adoration of the Blessed Sacrament with Rosary  

Devotions at 3:00pm. 
 

OTHERS: 
1. Sunday, November 1, ALL SAINTS DAY, Mass at 3:00pm at St. 

Michael’s Cemetery in Lodi/South Hackensack. After Mass, we 
will pray the rosary and there will be a procession for our de-
ceased parishioners and for those at rest at St. Michael’s Ceme-
tery and other cemeteries. There will also be blessing of the 
gravestones afterward, which you can report to the parish office or 
the parish store. We encourage all to remember and pray for our 
deceased loved ones.  

2. Monday, November 2, ALL SOULS DAY, Mass at 4:30pm at St. 
Mary’s Cemetery in Saddle Brook. After Mass, we will pray the 
rosary and there will be a procession for our deceased parishion-
ers and for those at rest at St. Mary’s Cemetery and other ceme-
teries. There will also be blessing of the gravestones afterward, 
which you can report to the parish office or the parish store. We 
encourage all to remember and pray for our deceased loved ones. 

3. Monthly “Wypominki”: From November 1 - November 30 
Masses will be offered every day at 7:00pm for all intentions 
mentioned in “Wypominki” before mass. Special envelopes for 
All Souls Day, on which you can write your intentions, will be in 
the vestibule and can be given during the Sunday collection. We 
encourage all to remember and pray for our deceased loved ones. 

4. Year-Round “Wypominki”: This year, from the First Sunday of 
Advent, before the 7:00am, 8:30am, and 10:30am Masses, we will 
begin the Year-Round “Wypominki”. Every Sunday of the year, we 
will read the “Wypominki” and pray for all souls in the Wypominki. 
Cards and envelopes for the Year-Round “Wypominki” can be 
found on the display shelves at the church exits. 
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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. 
 

Wykonanie czynności związanej z odpustem 
 

 Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w 
intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku 
dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest 
odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.  
 Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów 
zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej 
modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny. 
 Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych 
(niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy 
wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust 
w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). 
 

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych)  
nie można ofiarowywać za innych żywych. 

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 każdego 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:    
  poniedziałek, 19 października: kl. 1 & 2  
  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  
 
 
 
 

 Poniedziałek, 19 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 & 2. Obecność jednego z  
rodziców jest obowiązkowa. 

 

 Monday, October 19, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 1st 
and 2nd 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. 

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 listo-
padzie 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 podob-
nie 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 Wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem modlimy się za zmarłych poleconych w wypominkach jednora-
zowych 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) 

 

 

 


