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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 

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: 7:00 A.M., 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 P.M. 
 

Baptisms:  Please contact the parish office in order to make 
  arrangements for the date and time of the 
  Baptism. 

Msze św. w Niedzielę: 
 Sobota: 7:00 A.M., 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 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. 
 Sunday (in the parish store): 7:30 A.M. –12:30P.M 
 

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. 
 Niedziela (w sklepiku):  7:30 A.M. - 12:30P.M. 
 

W Święta Kościelne i państwowe 
kancelaria parafialna jest nieczynna. 

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 

November 8, 2020 

SATURDAY November 7 sobota  
  7:00am + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
  8:00am + Władysław Więcek 
  5:00pm    O zdrowie i błog. Boże oraz o dary Ducha św. dla Genowefa i  
                  Eugeniusza Lesiczka rq. Anna i Jerzy Mikołajczak 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Wendy Miko rq. Stephanie i Derek Mozer 
               + Sabina Pielka rq. Krystyna Dul 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Andrzej oraz zmarłych z rodziny 
SUNDAY November 8 niedziela  
  7:00am    O zdrowie i błog. Boże dla Stanisława i Jana 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Z rodziny: Marut, Haslinger i Kluczyk 
               + Z rodziny: Cymbalista, Kosior i Ostafiński 
               + Józef Drążek  
               + Daniel Duchnowski 
               + Anna i Adam Cymbalista 
               + Zofia, Franciszek i Bogusław Sikora 
               + Bożena Ghattas rq. Danuta Kosiorowska 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Lidia Agan rq. Córka rodziną 
               + Marianna i Paweł Ryszkiewicz rq. Córka z rodziną 
               + Weronika Marut (Anniv.) rq. Córka 
               + Karolina, Jan i Stanisław Głodek rq. Rodzina 
  8:30am    W intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i katechetów Polskiej  
                  Szkoły i Lekcji Religii 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Józef Szpernoga rq. Norma Garcia 
               + Walenty i Anna Galuś rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Kazimierz Tabor 
10:30am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Eugeniusz Pawlik rq. Zofia i Antoni Koc 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzeństwo z rodzinami 
               + Ryszard Wiśniewski oraz zmarłych z rodziny rq. Dzieci z rodz. 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 
               + Kazimierz Kowal rq. Wiesław i Marzena Puzio 
               + Józef, Anna i Paweł Bogaczyk; Maria i Franciszek Madeja; Jan  
                  Pastuszek; Franciszek, Maria i Jakub Wawrzosek 
               + Stefania, Józef, Franciszek i Tekla Gałka 
               + Maria Chołody rq. Barbara 
               + Wojciech Gąsienica rq. Brat Marian z rodziną 
12:30pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Felix and Anna Rafalski rq. Rita Mathewson 
               + Tommy Wieczorek rq. Mielnicki & Drążek families 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Marek Kozłowski rq. Żona i syn 
               + Stanley Borowski rq. Anne Borowski & children 
               + Józef i Maria Maczka rq. Kolodziej family 
               + Krystyna Gadomska rq. Kolodziej family 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Sabina Pielka rq. Mark i Krystyna Gebolys 
               + Stanisławę, Henryk, Czesław i Wiesławę 

               + Olga, Władysław, Andrzej i Milena 
               + Jadwiga, Danuta i Halina 
               + Jan, Katarzyna, Julia i Piotr 
               + Władysławę, Piotr, Katarzyna i Romuald 
MONDAY November 9 poniedziałek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Marcin Król 
               + Kazimiera Wdowiak (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Kazimiera i Emil Ozga rq. Syn z rodziną 
TUESDAY November 10 wtorek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
WEDNESDAY November 11 środa 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki  
                  Bożej Nieustającej Pomocy dla Zbigniewa  
                  Tarnawskiego rq. Mikolajczak family 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Jan Rzucidło 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jan Sienko (greg.) 
THURSDAY November 12 czwartek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Kazimiera Wdowiak  
 rq. Stasia i Joe Olechowski 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
FRIDAY November 13 piątek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Andrzej Dąbal, Barbara i Marek rq. Ciocia 
               + Marian Dabal rq. Siostra 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
SATURDAY November 14 sobota 
  7:00am + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
12:00pm    Wedding Mass of Jaroslaw Truty & Izabel  
                  Malek 
  5:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Wendy Miko rq. Amanda & Todd Yorde 
               + Frank and Ray Gierek (Anniv.) 
 rq. Irene Jeyowski 
               + Joseph Jedrzeyowski (b.r.) 
 rq. Irene Jeyowski 
               + Jan Guroś (Anniv.) rq. Wnuk z rodziną 
               + Edward Chmielowiec rq. Diane Józefczyk 
               + Sabina Pielka rq. Elizabeth Milik 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki 
                  Bożej dla Zofii i Stanisława Jakowicz 
 rq. Dzieci i wnuki 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Zofia Dul oraz rodzice rq. Brat Tadeusz 

 + Marta Kuruc 



THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

8 LISTOPADA, 2020 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Bóg 

zapłać za ofiarność. 
2. 2020 Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor” 

Dzięki funduszowi the Diocesan Ministries Appeal, Nazareth 
Village od lat jest domem dla wielu naszych księży 
emerytów. Być może ksiądz, który z miłością służył w twojej 
parafii, teraz nazywa Nazareth Village swoim domem. Apel 
pomaga również w finansowaniu nadzwyczajnej opieki 
zdrowotnej i potrzeby naszych kapłanów. Twoje wsparcie 
Diocesan Ministries Appeal jest konkretnym sposobem 
uznania za wspaniałą pracę duszpasterską tych księży, 
którzy poświęcili wiele lat wiernej posługi do naszego 
Kościoła. Wesprzeyj już dzisiaj tegoroczny apel  jako wyraz 
wdzięczności. Dla twojej wygody możesz to zrobić online na 
stronie www.2020appeal.org. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
2. Wtorek: Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i 

doktora Kościoła 
3. Środa: Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa 
4. Czwartek: Wspom. św. Jozafata, biskupa i męczennika 
5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
6. Sobota: Msza św. o godz. 7:00 rano i nabożeństwo do  

 Matki Bożej Częstochowskiej.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła od godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Spowiedź: 4:00pm do 5:00pm.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:   XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. 
 

RÓŻNE:  
1. Parafia Ks. Mikołaja Leskiv, proboszcz Rzysmko-Katolickiej 

parafii pod wezwaniem Ducha św. w Czerwonogradzie, 
obwód Lwowski, Ukraina, zwraca się do nas z prośbą o 
podarunek dla dzieci w postaci słodyczy. Cukierki i ciastka 
można składać pod chórem. Za dobro okazane dla dzieci 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 

2. W środę, 18 listopada, 7:00pm Msza św. i zebranie 
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

3. Sobota, 21 listopada, odbędzie się pasowanie na ucznia 
klasy pierwszej o godz. 11:45 rano w kościele. 

4. Niedziela, 22 listopada, Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. 
Po Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela.  

5. Bankiet z okazji 10-lecia istnienia Polskiej Szkoły odbędzie 
się 28 listopada bieżącego 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.  

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

TODAY: 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May God 

bless you for your generosity!  
2. 2020 Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor”  

With the help of funding from the Diocesan Ministries 
Appeal, Nazareth Village, our diocesan priests’ retirement 
residence, has been a home over the years for a number of 
our priests. Perhaps a beloved priest who lovingly served 
your own parish now calls Nazareth Village home. The 
Appeal also helps in providing financial support for the 
extraordinary healthcare needs of our priests. Your gift to 
the Diocesan Ministries Appeal is a concrete way to 
recognize the wonderful pastoral work of those priests who 
have dedicated many years of faithful service to our Church. 
Please make a gift to the Appeal today as a way of showing 
thanks. For your convenience, you can make an online gift 
or pledge at www.2020appeal.org. 

 
 

THIS WEEK: 
1. Monday: The Dedication of the Lateran Basilica 
2. Tuesday: Saint Leo the Great, Pope, Doctor of the Church 
3. Wednesday: Saint Martin of Tours, Bishop 
4. Thursday: Saint Josaphat, Bishop, Martyr 
5. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
6. Saturday: Novena prayers after 7:00am Mass.  

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

 
 

NEXT SUNDAY:     XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for fuel. 
 
 

OTHERS: 
1. For wreaths or grave blankets call Joan 201-883-5383. 
2. Rev. Mikołaj Leskiv, the pastor of the Holy Spirit R.C. 

Church in Czerwonograd, Ukraine, is asking our parish to 
provide sweet (candy, cookies, etc.) gifts. Candy and 
cookies can be left in the drop off box, found under the choir, 
by the back entrances to the church. May God reward you 
for your generosity. 

3. 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. 

4. 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. 

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

6. Year-Round “Wypominki”: This year, from the First Sun-
day 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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 

niedziela, 8 listopada, Chrzty: 
 

  3:00PM    Reagan D. Seltzer 
 

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

bless you always. 

Św. Marcin z Tours, biskup 
 Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na 
terenie dzisiejszych Węgier, w rodzinie 
pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem 
wojskowym. Prawdopodobnie imię Martinus 
pochodzi od Marsa, boga wojny. Przez wieki 
powstało tak wiele życiorysów Marcina i legend, 
że dziś trudno ustalić fakty. Prawdopodobnie 
uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił 
do armii Konstancjusza II. Co do tego, ile lat 
służył w wojsku, hagiografowie toczą spory. Według jednych 25, 
inni podają, że tylko 5. Ale wydarzenie, które wszyscy czciciele 
wspominają, miało miejsce w okresie tej służby. Żebrakowi 
proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens Marcin oddał 
połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus 
odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: "To Marcin okrył 
mnie swoim płaszczem".  
 Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i 
opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami 
wiary. W innych życiorysach znajdujemy informację, że spotkanie 
z żebrakiem nastąpiło już po chrzcie; Marcin jako chrześcijanin 
nie mógł służyć w wojsku, dlatego musiał z niego wystąpić. 
Wielką troską Marcina było nawrócenie swoich rodziców, do 
którego doprowadził wkrótce po opuszczeniu armii. Następnie 
udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers (we Francji), stając się 
jego uczniem. Został akolitą, a następnie diakonem. Po pewnym 
czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu 
Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów.  
 W 361 r. założył pierwszy klasztor w Galii - w Liguge. 
Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go 
biskupem Tours. Ta data jest potwierdzona w dokumentach - 
sakrę biskupią otrzymał w roku 371. Jako pasterz diecezji 
prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw 
okolicznych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły 
koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele 
wypraw misyjnych. Rozpoczął chrystianizację prowincji galijskiej i 
prowadził ją w sposób bardzo systematyczny. Był znanym 
apostołem wsi. Jako były wojskowy nie zrażał się 
niepowodzeniami, ale konsekwentnie realizował wytyczone sobie 
zadania. Jeszcze za życia nazywany był mężem Bożym. 
Współczesny mu hagiograf Sulpicjusz Sewer zanotował wiele 
cudów wymodlonych przez biskupa Marcina, a także wielką 
liczbę nawróconych przez niego pogan. Sulpicjusz opisuje także 
zmagania tego misjonarza z duchami nieczystymi, które 
atakowały go tym częściej, im więcej dusz nawracał na wiarę 
chrześcijańską. 
 Marcin zmarł 8 listopada 397 r. w Candes podczas podróży 
duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i 
pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca - nie-
męczennik - zaczął odbierać cześć świętego w Kościele 
Zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci 
Świętego. Jest patronem Francji, królewskiego rodu 
Merowingów, diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga i Amiens; 
dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, 
krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli 
winnic, żebraków i żołnierzy.  
 W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupa lub jako 
żołnierz oddający płaszcz żebrakowi. Jego atrybutami są: dzban, 
gęś na księdze, gęś u jego stóp, koń, księga, model kościoła, 
dwa psy lub żebrak u jego stóp.  



 Sobota, 21 listopada, odbędzie się pasowanie na ucznia 
klasy pierwszej o godz. 11:45 rano w kościele. 

 

 Bankiet z okazji 10-lecia istnienia Polskiej Szkoły odbędzie 
się 28 listopada bieżącego 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) 

 

 

 


