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MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

November 1, 2020 

SATURDAY October 31 sobota  
  5:00pm + Wendy Miko rq. Al & Joan Kuzicki 
               + Sabina Pielka rq. Bogusław i Teresa Dul 
               + Jadwiga, Marcin i Józef Krawiec rq. Córka Maria 
               + Paul Kania rq. Józef i Zofia Zając 
  7:00pm    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej dla 
                  Macieja Żuk z okazji urodzin 
               + Józef Drążek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Jennifer Puzio rq. Mama 
               + Zofia Ozga (Anniv.) 
               + Rozalia Niedzialek rq. Rodzina 
               + Tadeusz Gugała 
SUNDAY November 1 niedziela  
  7:00am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Stanisława i Jana 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Elżbiety Kwapisz  rq. Jakubik family 
               + Z rodziny: Marut, Haslinger i Kluczyk rq. Rodzina 
               + Z rodziny: Cymbalista, Kosior i Ostafiński rq. Rodzina 
               + Józef Drążek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Daniel Duchnowski 
               + Anna i Adam Cymbalista rq. Rodzina 
               + Zofia, Franciszek i Bogusław Sikora rq. Rodzina 
               + Bożena Ghattas rq. Danusia Wrobel 
               + Anna Grzywnowicz rq. Mąż i dzieci 
               + Helena, Jakub i Antoni Bator rq. Córka Maria 
               + Józef Drążek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Jadwiga, Tadeusz i Danuta Laszczka 
               + Z rodz: Zawadzki, Sobiło, Panas, Dypka, Portka i Galczak rq. B. Panas 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Maria i Antoni Haber 
  8:30am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Kazimiera i Roman Pobiega, Marek Wierzba  
               + Kazimierz Kowal rq. Mieczysław i Czesława Nieradka 
               + Józef Szpernoga rq. Teresa Szpernoga 
               + Józefę Biskup (greg.) 
               + Helena, Romuald i Andrzej Kulesza rq. Rodzina 
               + Stanisław i Eugeniusz Urban rq. Rodzina 
               + Łukasz i Lucjan Brodziński rq. Rodzina 
               + Franciszka i Piotr Kulesza rq. Rodzina 
               + Sławomir Klecha rq. Rodzice i rodzeństwo 
               + Ireneusz Kraszewski i Marian Kołodziej rq. Dzieci 
               + Michał i Tekla Bednarz rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Walenty i Anna Galuś rq. Irene & Stanley Bednarz  
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Jasia Jaworek z okazji urodzin 
                  W int. księży pracujących w naszej parafii i członkin Różańca św. oraz ich rodzin 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Ks. Jan Kula; Anna i Edward Surma 
               + Anna, Marian i Krystyna Szczypień; Stella Credon 
               + Stanisław i Tadeusz Krauzowicz 
               + Józef Chrobak rq. Syn 
               + Stanisław i Henryk Betlej 
               + Teresa Majsiak rq. Siostra Halina z rodziną 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzeństwo z rodzinami 
               + Ryszard Wiśniewski oraz zmarłych z rodziny 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Sylwester Błazoń rq. Syn Marek z rodziną 
               + Michał i Adam Musiał, Barbara i Zbigniew Klich, Stanisław Skrzęta rq. Rodz 
               + Celina i Marcel Żurawski rq. Córka Halina z rodziną 
               + Marian Król rq. Rodzina Król 
               + Stefan Król, Albin i syn Albin Białoń rq. Rodzina 
               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 
               + Kazimierz Kowal rq. Córka Małgorzata z rodz. 
               + Augustyna, Jan i Dariusz Sołtys; Maria i Jan Jurgowski; Irena, Franciszek i syn  
                  Franciszek Błachut rq. Rodzina 
               + Jan Kruk rq. Żona Anna z rodziną 
               + Stefania, Józef, Franciszek i Tekla Gałka 
               + Kazimierz Herdzik rq. Żona z rodziną 
               + Lucjan Dworakowski rq. Brat z rodziną 
               + Witold Bak rq. Goddaughter Nina 
               + Jan i Genowefa Sobiescy rq. Córka Marzena i wnuczki 
               + Zofia Burdzy rq. Marzena, Karolina i Angelika 
               + Stanisława i Jan Piątek, Kazimierz Chaim rq. Rodzina Chaim 

12:30pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Tadeusz Szteliga rq. Rodzina 
               + Janet Green rq. Cousin Glen 
               + Daniel Duchnowski 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Sabina Pielka rq. Teresa Zylik 
               + Franciszek, Maria i Jakub Wawrzosek, Jan Pastuszek 
               + Józef, Anna i Paweł Bogaczyk, Maria i Franciszek 
                  Madeja 
               + Tommy Wieczorek rq. Mielnicki & Drazek families 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
MONDAY November 2 poniedziałek  
  7:00am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Eleanora i Stanisław Dudzic rq. Córka 
               + Maria i Jan Marchut rq. Rodzina 
10:30am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Zofia i Stanisław Szeliga 
               + Augustyna, Jan i Dariusz Sołtys; Maria i Jan  
                  Jurgowski rq. Rodzina 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Walenty i Anna Galuś rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Mary Myśliwiec rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Zofia i Sophie Pojedinec rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Emil Lorenz rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Eugeniusz Łuniewski, Marian Sobieski  
               + Z rodzin: Sobieskich, Marciniaków i Oszczepalinskich 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Józef Drążek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Joźefa Biskup (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Stanisława i Jan Piątek, Kazimierz Chaim rq. R. Chaim  
               + Jacek Hejzyk rq. Żona z dziećmi 
               + Kazimierz Kowal rq. B. i J. Kiełb z rodziną 
               + Marek Uszynski, Marianna Łada oraz z rodzin 
                  Uszynskich, Łada i Dębowscy oraz wszystkich z rodz. 
               + Anna, Józef i Tadeusz Klag rq. Rodzina 
               + Stefan, Czesława i Marzena Misztal, Krystyna oraz z 
                  rodziny Bastków rq. Krystyna 
TUESDAY November 3 wtorek  
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Józef Drążek (greg.) rq. Córka Małgosia 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
WEDNESDAY November 4 środa 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Maria, Franiszek i Rafał Brynczka rq. Rodzina 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
THURSDAY November 5 czwartek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
FRIDAY November 6 piątek 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Maria i Franciszek Surowiec rq. Dzieci 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
SATURDAY November 7 sobota 
  7:00am + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
  5:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Wendy Miko rq. Stephanie i Derek Mozer 
               + Sabina Pielka rq. Krystyna Dul 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 



THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

1 LISTOPADA, 2020 

DZISIAJ:        UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. Bóg zapłać 

za ofiarność. 
2. ZMIANA CZASU. Zegary przesuwamy o 1 godz. do tyłu. 
3. Msza św. różaniec, procesja z wypominkami o godz. 

3:00pm na cmentarzu św. Michael, Lodi/South Hackensack. 
4. 2020 Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor” 

Możliwość dotarcia do potrzebujących przez Diocesan 
Ministries Appeal w sprawach duszpasterskich jest całkowicie 
zależna od liczby wiernych parafian, którzy uczestniczą we 
wspieraniu apelu. Dlatego każda ofiara się liczy! Wasze 
wsparcie pomaga nieść nadzieję tysiącom ludzi, którzy 
każdego roku przychodzą do naszych Katolickich Organizacji 
Charytatywnych. Wspieracie także edukację seminarzystów, 
dom księży emerytów, nadzwyczajne potrzeby zdrowotne 
naszych księży i nasze miejskie szkoły podstawowe. Ponadto 
parafie otrzymują połowę wszystkich funduszy otrzymanych na 
cele parafialne, z czego ponad 713 000 dolarów w zeszłym 
roku zwrócono parafiom - i ponad 3,25 miliona dolarów w 
ciągu pięciu lat! Proszę, pomóż swoim sąsiadom w potrzebie i 
naszej parafii, przekazując już dziś sowją darowiznę! Dla 
własnej wygody możesz to zrobić online na stronie 
www.2020appeal.org. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: DZIEŃ ZADUSZNY. Msze św: 7:00, 10:30am i 7pm 

*Msza św. różaniec, procesja z wypominkami O godz.  
 4:30pm na cmentarzu St. Mary, Saddle Brook.   
*Dzisiaj rozpocznie się odprawiać Msza św. gregoriańska za  
 zmarłych poleconych wypominkach. Zachęcamy do udziału. 

2. Środa: Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa  
3. Pierwszy Piątek: Wspomnienie Św. Aniołów Stróżów  

*O godz. 7:00 rano Msza św., nabożeństwo i adoracja Najśw.  
 Sakramentu do godz. 8:00am.  
*O godz. 5:00pm wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*O godz. 6:00pm Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec.  
*O godz. 7:00pm zakończenie adoracji, nabożeństwo do 
 Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza św.  

4. Pierwsza Sobota: 7:00am Msza św.i naboż. do MB Częstoch.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano i zajęcia Polskiej Szkoły. 
*Spowiedź: 4:00pm do 5:00pm.  
*Msze św.: 5:00pm po angielsku i 7:00pm po polsku.  
*Nabożeństwo pierwszej soboty po Mszy św. o 7:00pm. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
 

RÓŻNE: 
1. Sobota, 21 listopada, odbędzie się pasowanie na ucznia 

klasy pierwszej o godz. 12:30 po południu w auli parafialnej. 
2. Niedziela, 22 listopada, Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. 

Po Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela.  
3. Piątek, 27 listopada, 7:00 Msza Św. i nabożeństwo za 

zmarłych poleconych w wypominkach.  
4. Bankiet z okazji 10-lecia istnienia Polskiej Szkoły odbędzie się 

28 listopada o 5:30pm w The Grand, Totowa, NJ . Bilet 
$85.00 od osoby i można dostać w kancelarii parafialnej. 
Dyrekcja i nauczyciele wszystkich serdecznie zapraszają.  

5. Wypominki Roczne: 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:                            ALL SAINT’S DAY 
1. Second collection is for parish needs. May God bless you 

for your generosity!  
2. STANDARD TIME STARTS. Please set your clocks back 

one hour. 
3. Mass, rosary procession at 3:00pm at St. Michael’s  

 Cemetery in Lodi/South Hackensack.  
*2020 Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor” The  
 ability to reach out to people in need through our Diocesan  
 Ministries Appeal is completely dependent on the number of  
 faithful parishioners who participate by making a gift. That is  
 why every gift counts! Your support helps bring hope to  
 thousands of people who come to our Catholic Charities  
 agencies each year. It also supports seminarian education,  
 our diocesan priests’ residence, extraordinary healthcare  
 needs of our priests and our urban elementary schools. In  
 addition, parishes receive half of all funds received over their  
 parish goals, with over $713,000 returned last year to  
 parishes – and over $3.25 million in five years! Please help  
 your neighbors in need and our own parish by making a gift  
 today! For your convenience, you can make an online gift or  
 pledge at www.2020appeal.org. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday: ALL SOULS’ DAY.   

*Masses: 7:00am, 10:30am, and 7:00pm.  
*Today will start Gregorian Mass which will be offered every  
 day at 7:00pm for all intentions mentioned in “Wypominki”. 

2. Wednesday: Saint Charles Borromeo, Bishop 
3. First Friday: Mass and devotion at 7:00am, adoration of the  

 Blessed Sacrament after Mass.  
*Exposition & adoration of the Blessed Sacrament at 5:00pm. 
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm.  
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm.  

4. First Saturday: 7:00am Mass and novena prayers after to  
 Our Lady of Częstochowa..   
*CCD Religion Classes at 9:00am and Polish School 
 Classes until 1:00pm. *Confession: 4:00pm -5:00pm.  
*Masses at 5:00pm in English and 7:00pm in Polish.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:     XXXII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
 

OTHERS: 
1. Wednesday, November 18, 7:00pm Mass and meeting of 

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

2. Saturday, November 21, at 10:00am, a Mass for the Un-
born will be celebrated at Saint John the Baptist Cathedral in 
Paterson. All clergy, staff, parishioners, friends and families 
are encouraged to via livestream at www.rcdop.org/live. 

3. Sunday, November 22, Mass at 7:00pm. After Mass,  
Devotion to St. Charbel.  

4. Friday, November 27, during the 7:00pm Mass, we will be 
praying for all the deceased offered for Wypominki. Devo-
tions for deceased after Mass.  

5. 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. 

http://www.2020appeal.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fg11nq4w3TKk8jKaWZw23wA2IlitQKW-zqfEZ-6cyzKrAeQdnWNFdZNcly_EQt3wYYc-gLDGar3MO68i8SHzSjdd6bJvU0eGadukFU2as4bZoPB5gWEg2LvrQIWNjk4Lp802zn6JDhrV3P2bGA4s7Zx3BHj3E6djMjFNxqoGS34=&c=jzqzWAToHHOgTuygG02XXBpsx41QrVJE9aEYtOV5HQZU_F_QXOLdY
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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. 

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 

W dniu Zaduszek, 
W czas jesieni, 

Odwiedzamy bliskich groby, 
Zapalamy zasmuceni 

Małe lampki - znak żałoby. 
 

Światła cmentarz rozjaśniły, 
Że aż łuna bije w dali, 
Lecz i takie są mogiły, 

Gdzie nikt lampki nie zapali. 
 

Władysław Broniewski "Zaduszki" 

sobota, 7 listopada, Chrzty: 
 

  2:00PM    Emilia Lilianna Hanas 
 
 

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

bless you always. 

 + Grazyna Dul 

 Dzień Zaduszny, obchodzony 
2 listopada, jest dniem modlitw za 
wszystkich zmarłych - zwłaszcza za 
dusze odbywające w czyśćcu 
pokutę. Tego dnia Kościół modli się 
w intencji ich zbawienia - 
przypominają teolodzy. Tradycja 

obchodów Dnia Zadusznego, zwanego też w Polsce 
Zaduszkami, sięga czasów biblijnych. Pierwsze wzmianki 
o zapisywaniu w specjalnych księgach imion osób 
zmarłych można odnaleźć już w Starym Testamencie. 
Dzień Zaduszny zapoczątkował w chrześcijaństwie św. 
Odilon, opat benedyktynów w Cluny we Francji. W 998 
roku Odilon zarządził modlitwy za dusze zmarłych, 
wyznaczając na to pierwszy dzień po Wszystkich 
Świętych, czyli 2 listopada. Dzień Zaduszny 
zapoczątkował w chrześcijaństwie św. Odilon, opat 
benedyktynów w Cluny we Francji. Termin ten i sama idea 
szybko rozpowszechniły się we Francji, Anglii, Niemczech, 
Italii. W XIII wieku zwyczaj ten w Kościele katolickim stał 
się powszechny.W Polsce tradycja Dnia Zadusznego 
zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku 
była znana w całym kraju. W Zaduszki odwiedza się 
cmentarze, groby zmarłych z rodziny i uczestniczy w 
mszach, modląc się w intencji zmarłych. Istnieje tradycja 
zapalania świeczek czy zniczy na grobach oraz składania 
kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób, mających 
być symbolem pamięci o zmarłych.Tego dnia Kościół 
modli się w intencji zbawienia dusz odbywających w 
czyśćcu pokutę. Istnienie czyśćca Kościół ogłosił jako 
dogmat na soborze w Lyonie w 1274 roku; na XXV sesji 
Soboru Trydenckiego (1545-1563) ogłoszono z kolei 
dekret, że duszom w nim przebywającym można pomagać 
"zanosząc prośby przed tron Boży".Każdy kapłan tego 
dnia ma obowiązek odprawienia trzech mszy żałobnych. 
Jedną - w intencjach własnych, drugą - w intencji 
wszystkich zmarłych, a trzecią - w intencji Ojca Świętego.  



 Sobota, 21 listopada, odbędzie się pasowanie na 
ucznia klasy pierwszej o godz. 12:30 po południu w 
kościele. 

 

 Bankiet z okazji 10-lecia istnienia Polskiej Szkoły 
odbędzie się 28 listopada bierzącego roku o godz. 
5:30pm w The Grand, 38 Lackawanna Ave, Totowa, NJ 
07512. Podany obiad przy stole i miła atmosfera 
zapewnione. Bilet $85.00 od osoby i można dostać w 
kancelarii parafialnej. Dyrekcja i nauczyciele wszystkich 
serdecznie zapraszają.  

 

 Niedziela, 6 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 12:30 
po południu, poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, 
które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej 15  
maja, 2021r. Obecność wszystkich dzieci jest  
wymagana. 

 

 Sunday, December 6, during 12:30pm Mass, blessing of 
rosaries & prayer books for children who are preparing 
for the Sacrament of First Holy Communion on May 15th, 
2021. Attendance is mandatory. 

 

 Wtorek, 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, 
które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej 16 
maja, 2021r. Obecność wszystkich dzieci jest  
wymagana. 

 

 Tuesday, December 8, during 7:00pm Mass, blessing of 
rosaries & prayer books for children who are preparing 
for the Sacrament of First Holy Communion on May 16th, 
2021. Attendance is mandatory. 

 

 Czwartek, piątek i sobota, 10, 11 i 12 grudnia, o godz. 
6:00 wieczorem rekolekcje dla kandydatów 
przygotowyjących się do Sankramentu Bierzmowania. 
Każdy kandydat musi wziąc udział w rekolekcjach. W 
sobotę, podczas Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem, 
poświęcenie krzyży, które otrzymają kandydaci. 
Obecność wszystkich kandydat-ów oraz ich 
Rodziców jest obowiązkowa. 

 

 All Confirmation Candidates who are scheduled to 
receive the Sacrament of Confirmation in 2021, must 
participate in the Confirmation Retreat on Thursday, 
Friday and Saturday, December 10th, 11th and 12th 
from 6:00pm in the Shrine. On Saturday, during the 
7:00pm Mass, Blessing of Crosses for all candidates. 
Attendance is mandatory for all candidates & 
parents. 

 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii Św. 2021, należy zwrócić 
najpóźniej do 12 grudnia, 2020 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

 

 All applications for children receiving First Holy 
Communion in 2021, must be returned no later than 
December 12, 2020 during parish office hours. 

 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do 
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy 
zwrócić najpóźniej do 12 grudnia, 2020 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. 

 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation 
along with the Certificates of Baptism must be returned 
no later than December 12th, 2020 during parish 
office hours. 

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 kościele o godz. 7:00 wieczorem odprawiane są w ostatni 
piątek miesiąca Msza sw, wystawienie i adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i nabożeństwo za zmarlych.  
 Wypominki Listopadowe. 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 
wygłoszone.  
 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 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 dpowiedniki np. Józefa - Józef. 

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) 

 

 

 


