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Sunday Masses: 
 Saturday: 5:00 P.M. & 7:00P.M. 
 Sunday: 7:00, 8:30, & 10:30 A.M., 12:30 & 7:00 P.M. 
 
Weekday Masses: 
  7:00 P.M.  
 
Confessions: 
 Saturdays: 4:00 - 5:00 P.M. 
 Sundays: before each Mass 
 Daily:  6:30 - 7:00 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: 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 15, 2020 

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 zdr., 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 
SUNDAY November 15 niedziela  
  7:00am    O zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz szybki powrót do domu dla  
                  mamy Anny Kosierb 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Kazimierz i Grażyna Głodek rq. Mama 

               + Rozalia Dwornicka rq. Anna i Zdzisław Cisek 
               + Władysław Więcek rq. Rodzina 
  8:30am    O zdrowie i błog. Boże dla Jana Sołtys 
                  O uzdrowienie duszy i ciała oraz obdarzenie wszelkimi łaskami  
                  dla Janusza 
                  O uzdrowienie duszy i ciała oraz obdarzenie wszelkimi łaskami  
                  dla Kasi, Petera, Jakuba, Karolinki, Patryka i Joasi 
                  W intencji Panu Bogu wiadomej 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.)  
               + Józef Szpernoga rq. Marta i Richard Budz 
               + Augustyna, Jan i Dariusz Sołtys; Maria i Jan Jurgowski rq. Rodz. 

               + Walenty i Anna Galuś rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Kazimierz Tabor 
               + Helena i Józef Sołtys 

               + Irena, Franciszek i syn Franciszek Błachut  
10:30am    Podziękowanie za wszelkie łaski z prośbą o dalsze błog. Boże  
                  dla Bolesława i Jolanty rq. Dzieci 

                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Eryka Król z okazji  
                  urodzin rq. Rodzice 
                  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Kamila Kołodziej z okazji 

                  urodzin rq. Teściów 
                  O zdrowie i łaski Bożej dla Cassandry 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 

               + 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. Barbara i Paweł Tokarz 

               + Józef, Anna i Paweł Bogaczyk; Maria i Franciszek Madeja;  
                  Jan Pastuszek; Franciszek, Maria i Jakub Wawrzosek 
               + Jan Blazon (Anniv.) 

               + Augustyna, Jan i wnuk Dariusz Sołtys 
               + Maria, Jan i Stefan Jurgowski   
               + Józef i Józefa Turkot oraz z rodziny rq. Jan i Anna Pogorzelec 

               + Wojciech Gąsienica rq. Brat Marian z rodziną 
12:30pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                  O opiekę Matki Bożej w służbie wojskowej dla Kamila Stolarz  
                  i Mateusza Koc  

               + Józef Nowak rq. Rodzina 
               + Tomczyk & Rafalski families 
 rq. Rita Mathewson 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Kazimiera Wdowiak rq. John Kowalski 
               + Tommy Wieczorek 
 rq. Mielnicki & Drążek families 
               + Sabina Pielka rq. John & Irena Dul 
MONDAY November 16  poniedziałek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Marian Wisinski rq. Siostra z rodziną 
               + Józefa Biskup (greg.)  
               + Zofia Sienko (greg.)  
               + Jakub Sienko (greg.) 
TUESDAY November 17  wtorek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.)  
               + Zofia Sienko (greg.)  
               + Jakub Sienko (greg.) 
WEDNESDAY November 18 środa 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.)  
               + Zofia Sienko (greg.)  
               + Jakub Sienko (greg.) 
THURSDAY November 19 czwartek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.)  
               + Zofia Sienko (greg.)  
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak rq. Zosia Kolano 
               + Romuald Kulesza (Anniv.) rq. Córka 
FRIDAY November 20 piątek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.)  
               + Zofia Sienko (greg.)  
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Zbigniew Zapotoczny rq. Żona i dzieci 
SATURDAY November 21 sobota 
  7:00am + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
  5:00pm    For God’s blessings and health for Joan  
                  Tabor on the occasion of her birthday 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Sabina Pielka rq. Peter & Renee Pejovski 
               + Wendy Miko rq. Family 
               + Leo Jeyowski (b.r.) rq. Irene Jeyowski 
               + Maria i Stanisław Strzelczyk rq. Córka 
               + Ludwika Śniegoń rq. Córka 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże oraz opiekę Matki 
                  Różańcowej z okazji urodzin dla Grażyny 
                  Torba rq. Anna Mikolajczak 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski, zdrowie 
                  i błog. Boże z prośbą dalszą opiekę, błog. 
                  Boże oraz zdrowie dla Krystyny z okazji  
                  60-tych urodzin 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Kazimiera Wdowiak rq. Marek Korczak 
               + Czeslaw Wszeborowski rq. Żona i dzieci 
               + Józefa Biskup (greg.) 

 + Zbigniew Andruszewski 
 + Katarzyna Puzio 
 + Jolanta Irena Wakulik 
 + Rozalia Dwornicka 



THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

15 LISTOPADA, 2020 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. Bóg 

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

Możliwość dotarcia do potrzebujących poprzez Diocesan 
Ministries Appeal jest uzależniona od liczby wiernych parafian, 
którzy uczestniczą w apelu przez złożenie ofiary. Dlatego 
każda donacja się liczy! Wasze wsparcie pomaga nieść 
nadzieję tysiącom ludzi, którzy każdego roku przychodzą do 
naszych Katolickich Organizacji Charytatywnych. Wasze 
wsparcie zapewnia także edukację seminarzystów, utrzymanie 
domu księży emerytów, nadzwyczajne potrzeby zdrowotne 
naszych księży i nasze miejskie szkoły podstawowe. Ponadto 
parafie otrzymują połowę wszystkich funduszy otrzymanych na 
cele parafii, w sumie prawie 713 000 dolarów zwrócono 
parafiom z zeszłorocznego Apelu - i ponad 3,25 miliona 
dolarów w ciągu pięciu lat! Proszę, pomóż swoim sąsiadom w 
potrzebie i naszej parafii, przekazując dziś prezent! Dla twojej 
wygody możesz to zrobić online na stronie 
www.2020appeal.org. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Wtorek: Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
2. Środa: Po Mszy św. o 7:00 wieczorem zebranie członków 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
3. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
4. Sobota: Wspom. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny  

*Msza św. o godz. 7:00 rano i nabożeństwo do Matki Bożej  
 Częstochowskiej.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Odbędzie się pasowanie na ucznia klasy pierwszej o  
 godz. 11:45 rano w kościele.  
*Spowiedź: 4:00pm do 5:00pm. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:      UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 
                                  CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Catholic Home Mission. 
2. Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo 

do św. Charbela. 
 

RÓŻNE: 
1. Ks. Mikołaj Leskiv, proboszcz Rzymsko-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. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 fuel. May God bless you for your 

generosity! 
2. 2020 Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor”  

The ability to reach out to people in need through our 
Diocesan Ministries Appeal is 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 a total of almost $713,000 returned 
to parishes from last year’s Appeal - 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. Tuesday: Saint Elizabeth of Hungary, Religious 
2. Wednesday: Mass at 7:00pm and meeting of the Members 

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

3. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
4. Saturday: The Presentation of the Blessed Virgin Mary  

*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*A Mass for the Unborn will be celebrated at Saint John the  
 Baptist Cathedral in Paterson at 10:00am. All clergy, staff,  
 parishioners, friends and families are encouraged to via  
 livestream at www.rcdop.org/live.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm.  
*Confession: 4:00pm - 5:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:           OUR LORD JESUS CHRIST 
                                       KING OF THE UNIVERSE 
1. Second collection is for Catholic Home Mission. 
2. Mass at 7:00pm. After Mass, Devotion to St. Charbel. 
 

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 for children. 
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. 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. 

4. 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. 

5. 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 

The altar candles, bread and wine 
will be offered this entire week, in 
Loving Memory of: 

 
+ Leo Jeyowski 

 

rq. Irene Jeyowski 

Święta Elżbieta Węgierska, zakonnica 
 

 Elżbieta urodziła się w 1207 r. w 
Bratysławie lub na zamku w 
Sarospatah jako trzecie dziecko 
Andrzeja II, króla Węgier, i Gertrudy, 
siostry św. Jadwigi Śląskiej. Miała 
zaledwie 4 lata, gdy została 
zaręczona z Ludwikiem IV, 
późniejszym landgrafem Turyngii. 
Wychowywała się wraz z nim na 
zamku Wartburg. Wyszła za niego za 
mąż zgodnie z zamierzeniem 
swojego ojca dopiero 10 lat później, w roku 1221, mając 
14 lat. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci: Herman, 
Zofia i Gertruda. Po 6 latach, w 1227 r. Ludwik zmarł 
podczas wyprawy krzyżowej w Brindisi we Włoszech. Tak 
więc Elżbieta została wdową mając 20 lat.  
 Zgodnie z frankońskim prawem spadkowym, 
opuściwszy wraz z dziećmi Wartburg, Elżbieta 
zamieszkała najpierw w pobliskim Eisenach, a następnie w 
Marburgu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama 
chętnie usługiwała. Oddała się wychowaniu dzieci, 
modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. Jej 
spowiednikami byli franciszkanin Rudiger i norbertanin 
Konrad z Marburga, słynny kaznodzieja i inkwizytor na 
Niemcy, mąż bardzo surowy. Prowadził ją drogą 
niezwykłej pokuty. W 1228 r. Elżbieta złożyła ślub 
wyrzeczenia się świata i przyjęła jako jedna z pierwszych 
habit tercjarki św. Franciszka.  
 Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając 
się bez reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy z 16 na 
17 listopada 1231 r. Sława jej świętości była tak wielka, że 
na jej grób zaczęły przychodzić pielgrzymki. Konrad z 
Marburga, korzystając ze swego stanowiska inkwizytora, 
napisał jej żywot i zwrócił się do Rzymu z formalną prośbą 
o kanonizację. Papież Grzegorz IX bezzwłocznie wysłał 
komisję dla zbadania życia Elżbiety i cudów, jakie miały 
się dziać przy jej grobie. Stwierdzono wówczas ok. 60 
niezwykłych wydarzeń. Sprawę poparł także metropolita 
Moguncji i św. Rajmund z Peñafort. Po 4 latach Grzegorz 
IX bullą z 27 maja 1235 r. ogłosił uroczyście Elżbietę 
świętą. Jest patronką elżbietanek (zgromadzenia 
założonego w Nysie w 1842 r., prowadzącego liczne dzieła 
w Polsce), elżbietanek cieszyńskich (założonych w XVII w. 
w Akwizgranie) oraz Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich; jest także patronką Niemiec i Węgier. Jej imię 
przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i 
dzieł katolickich.  
 W ikonografii św. Elżbieta przedstawiana jest w stroju 
królewskim albo z naręczem róż w fartuchu. Powstała 
bowiem legenda, że mąż zakazał jej rozdawać ubogim 
pieniądze i chleb. Gdy pewnego razu przyłapał ją na 
wynoszeniu bułek w fartuchu i kazał jej pokazać, co niesie, 
zobaczył róże, mimo że była to zima. Jej atrybutami są 
także: kilka monet i różaniec.  



 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 rozważani-
ach na Anioł Pański w listopadzie 2003 roku powiedział: Modlit-
wa 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 kościele o godz. 
7:00 wieczorem odprawiane są w ostatni piątek miesiąca Msza 
sw, wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i 
nabożeństwo za zmarlych.  
 
 

 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 dolarów  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) 

 

 

 


