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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: 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 22, 2020 

SATURDAY November 21 sobota  
  7:00am + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
  5:00pm    O łaskę Bożą oraz o zdrowie dla Antoniego 
                  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 urodzin 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Kazimiera Wdowiak rq. Marek Korczak 
               + Czeslaw Wszeborowski rq. Żona i dzieci 
               + Józefa Biskup (greg.) 
SUNDAY November 22 niedziela  
  7:00am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Bartłomiej i Anna Jandura 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Rozalia Dwornicka rq. Anna i Zdzisław Cisek 
               + Władysław Więcek rq. Rodzina 
               + Helena Micek rq. J. P. Sendyka 
  8:30am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Walenty i Anna Galuś rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Rudolf Mikuliszyn i Karol Paluch rq. Paluch family 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Józef Szpernoga rq. Małgorzata i Józef Kubasek 
               + Rev. Charles Sperlak rq. Tadeusz Szperlak z rodziną 
               + Augustyna, Jan i Dariusz Sołtys; Maria i Jan Jurgowski 
 rq. Rodzina 
               + Marian Wierzejski (Anniv.) rq. Córka 
               + Anna i Walenty Pawlik rq. Córka z rodziną 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże oraz o opiekę Matki Bożej z okazji  
                  5-tych urodzin dla Justin Stokłosa rq. Babcia  

                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Zbigniew Lewandowski  
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzeństwo z rodzinami  
               + Ryszard Wiśniewski oraz zmarłych z rodziny rq. Dzieci z rodz. 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 

               + Małgorzata i Wincenty Markowicz rq. Syn 
               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 
               + Kazimierz Kowal rq. Czesław Kata 
               + Tommy Wieczorek rq. Mielnicki & Drązek families 
               + Józef, Anna i Paweł Bogaczyk; Maria i Franciszek Madeja;  
                  Jan Pastuszek; Franciszek, Maria i Jakub Wawrzosek 
               + Władysław Chołody (Anniv.) rq. Córka z rodziną 
               + Maria Chołody (która zmarła w Polsce) rq. Córka z rodziną 
               + Krystyna Wójcik (Anniv.) rq. Mąż i dzieci 

               + Maria i Roman Szwed rq. Córka Krystyna 
               + Karol i Elżbieta Pogorzelec oraz zmarłych z rodziny 
 rq. Jan i Anna Pogorzelec 
               + Wojciech Gąsienica rq. Brat Marian z rodziną 

               + Edward Wialer rq. Rodzina 

               + Maria, Michał i Tadeusz Rzucidło 
 rq. Anna Janiec 
12:30pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Rafalski and Tomczyk families 
 rq. Rita Mathewson 
               + Zbigniew Andruszewski 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Kazimiera Wdowiak rq. E. i R. Rusiecki 
               + Sabina Pielka Lisa i Dorothy Dul 
               + Roman Kwiatek (Anniv.) 
               + Krystyna Surma rq. Krysia Parascon 
MONDAY November 23 poniedziałek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
TUESDAY November 24 wtorek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak rq. Zosia Kolano 
WEDNESDAY November 25 środa 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla rodziny 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Mirosław Kapałka (Anniv.) 
               + Józef Nieradka rq. Żona 
               + Genowefa Opało i Jan Dąbal rq. Siostra 
               + Katarzyna Puzio rq. Emilia Ziołkowska 
THURSDAY November 26 czwartek 
  7:00am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak rq. Marek Korczak 
               + Felix Fukks rq. Kevin Kutyła 
FRIDAY November 27 piątek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
SATURDAY November 28 sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
  5:00pm    O łaskę Boża oraz o zdrowie dla 
                  Antoniego 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Wendy Miko rq. J. Tabor & C. Colamedici 
               + Anna Jedrzeyowski (b.r.) rq. I. Jeyowski 
               + Joseph Benke (Anniv.)rq. Żona z dziećmi 
               + Sabina Pielka rq. Richard Dul 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak rq. E. i R. Rusiecki 



OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

22 LISTOPAD, 2020 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na Catholic Home Mission. Bóg 

zapłać za ofiarność. 
2. Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo 

do św. Charbela. 
3. 2020 Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor”  

O tej porze roku, kiedy przygotowujemy sie do obchdów 
Święta Dziękczynienia, nasze myśli i modlitwy kierujemy do 
wszystkich, którzy zmarli z powodu koronawirusa i wielu 
dotkniętych nim rodzin. Paietamy tych na pierwszej linii frontu 
walki z COVID-19, którzy bezinteresownie troszczą się o tak 
wielu. Pamiętamy o wszystkich, którzy mogą w jakiś sposób 
cierpieć. W naszej diecezji dziesiątki tysięcy waszych 
sąsiadów w głębokiej potrzebie poszukuje pomocy u naszych 
katolickich organizacji charytatywnych i z pomocą Diocesan 
Ministries Appeal, znajduje otwarte drzwi i pełną współczucia 
odpowiedź. Prosimy o wsparcie naszego Apelu już dziś! Dla 
własnej wygody możesz to zrobić online na stronie 
www.2020appeal.org  

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wsp. św. Klemensa I, papieża i męczennika 
2. Wtorek: Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja  

Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 
3. Środa: Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy 

i męczennicy  
4. Czwartek:          Dzień Dziękczynienia  

*Kancelaria parafialna będzie nieczynna.  
*Msza św. o godz. 7:00 rano.  
*Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nie będzie. 

5. Piątek: Lekcji religii nie będzie. 
6. Sobota: Msza św. o godz. 7:00 rano i nabożeństwo do Matki  

 Bożej Częstochowskiej.  
*Lekcji religii i zajęć polskiej szkoły nie będzie.  
*Spowiedź: 4:00pm do 5:00pm.  
*Bankiet z okazji 10-lecia istnienia Polskiej Szkoły odbędzie się 
 o godz. 5:30pm w The Grand, 38 Lackawanna Ave, Totowa, 
 NJ 07512. Dyrekcja i nauczyciele wszystkich serdecznie 
 zapraszają.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:        I  NIEDZIELA  ADWENTU 
1. Druga kolekta. 
2. Dzisiaj rozpocznie się odprawiać wypominki za zmarłych przed 

mszami św o 7:00, 8:30 i 10:30 rano poleconych w Rocznych 
Wypominkach. Zachęcamy do udziału. 

 

RÓŻNE: 
1. Ks. Mikołaj 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. 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. 

3. 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. 

4. 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 kandydatów oraz ich 
Rodziców jest obowiązkowa. 

TODAY:  
1. Second collection is for Catholic Home Mission. May God 

bless you for your generosity! 
2. Mass at 7:00pm. After Mass, Devotion to St. Charbel. 
3. 2020 Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor”  

This time of year as we plan to celebrate Thanksgiving, our 
thoughts and prayers will be for all those who passed away 
from the coronavirus and the many families impacted. It will be 
for those one the frontlines of COVID-19 who selflessly care 
for so many. It will be for all who may be hurting in some way. 
In our own diocese, tens of thousands of your neighbors in 
profound need seek out the services of our Catholic Charities 
and, with help from the Diocesan Ministries Appeal, they find 
an open door and a compassionate response. Please make a 
pledge to our Appeal today! For your convenience, you can 
make an online gift or pledge at www.2020appeal.org. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday: Saint Clement I, Pope, Martyr 
2. Tuesday: Saint Andrew Dung-Lac, Priest, Martyr, and 

Companions, Martyrs 
3. Wednesday: St. Catherine of Alexandria, Virgin, Martyr 
4. Thursday:         Thanksgiving Day.  

*The Parish Office will be closed.  
*Mass at 7:00am.  
*There will not be Mass at 7:00pm. 

5. Friday: There will be no CCD Religion Classes today.  
Saturday: Novena prayers after 7:00am Mass.  
*There will be no CCD Religion or Polish School Classes 
 today.  
*Confession: 4:00pm - 5:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:          FIRST  SUNDAY  OF  ADVENT 
1. Second collection. 
2. Today will start wypominki which will be offered before the 

7:00am, 8:30am, and 10:30am Masses for all intentions 
mentioned in the Year-Round “Wypominki”. 

 

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. 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. 

4. 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. 

5. 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 10, 11 and 12 from 6pm in the Shrine. On 
Saturday, during the 7pm Mass, Blessing of Crosses for all 
candidates. Attendance is mandatory for all candidates & 
parents. 

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

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

http://www.2020appeal.org
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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 

Święta Katarzyna Aleksandryjska 
 Podobnie jak św. Cecylia na 
Zachodzie, tak św. Katarzyna przede 
wszystkim na Wschodzie należała do 
najbardziej znanych świętych. Mało 
jednak o niej wiemy, a tak wiele powstało 
o niej legend, że niektórzy hagiografowie 
nawet powątpiewali w jej historyczne 
istnienie. Zachowały się dwa opisy męki i 
śmierci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
ale pochodzą one dopiero z wieku VI i są 

pełne legend. Mamy jednak świadectwa już z wieku IV - a więc 
bardzo wczesne, bo sięgające prawie czasów Świętej. 
Wspominają bowiem o niej Rufin i Euzebiusz z Cezarei 
Palestyńskiej. Według legendy Katarzyna urodziła się w 
Aleksandrii, stolicy Egiptu, jako córka króla Kustosa. Była 
osobą nie tylko bardzo zamożną, ale także wykształconą. 
Słynęła z urody. O jej rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi 
obywatele miasta, bo - jak wiele chrześcijanek - złożyła ślub 
dozgonnej czystości. Wkrótce wybuchło najdłuższe i 
najbardziej krwawe w dziejach Kościoła prześladowanie 
chrześcijan - za panowania cesarza Dioklecjana i jego 
współrządców: Galeriusza Maksymiana i Konstancjusza I. 
Szczególną nienawiścią do chrześcijan wyróżniał się 
Maksymian, władca wschodniej części Imperium Rzymskiego. 
Przybył on osobiście do Aleksandrii, by dopilnować realizacji 
prześladowczych edyktów. Jedną z jego ofiar miała być 
Katarzyna. Po pojmaniu była przymuszana do złożenia ofiary 
bogom. Odmówiła, wyznając wiarę w Boga Jedynego. 
Wówczas cesarz zarządził dysputę między Katarzyną a 
pięćdziesięcioma tamtejszymi filozofami i retorami. Katarzyna 
pokonała swoich adwersarzy, udowadniając prawdziwość 
chrześcijaństwa, i doprowadziła wielu z nich do wiary w 
Chrystusa. Miała wtedy 18 lat. Cesarz rozgniewany obrotem 
sprawy skazał ją na tortury: smagano ją żyłami wołowymi tak, 
że jej ciało było jedną wielką raną; morzono ją głodem; łamano 
jej kości. Modlitwa Katarzyny sprawiła, że podczas miażdżenia 
kołem zstąpił anioł i spowodował, że rozpadło się ono w rękach 
kata. Na widok jej bohaterstwa w czasie znoszenia mąk miało 
nawrócić się kilkuset żołnierzy i oprawców. Ostatecznie 
wykonano wyrok śmierci przez ścięcie prawdopodobnie między 
rokiem 307 a 312. Męczeństwo św. Katarzyny musiała być 
czymś niezwykłym, skoro została ona wyróżniona tak wielką 
czcią. Ciało jej od setek lat znajduje się na Górze Synaj, 
przeniesione tam zapewne z Aleksandrii, kiedy Arabowie, a po 
nich Turcy najechali Egipt. Jest tam klasztor prawosławny i 
kościół, do którego podążają pielgrzymi. Klasztor ten wystawił 
cesarz Justynian w wieku VI. Katarzynie poświęcili swoje 
arcydzieła najwięksi artyści: Hans Memling, Correggio, 
Tintoretto, Dawid Aubert, Masolino di Panicale, Jan Provost, 
Caravaggio i Raffael. Św. Joanna d'Arc zaliczała Katarzynę do 
swoich trzech głównych patronek. Na Zachodzie uważano ją za 
jedną z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Św. Katarzyna z 
Aleksandrii była patronką wielu miast i związków katolickich. 
Jest patronką zakonu katarzynek; Nowego Targu, Dzierzgonia i 
Cypru; nauki i uniwersytetów, w tym paryskiej Sorbony; 
adwokatów i notariuszy, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów 
chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy, kołodziejów, 
literatów, mężatek, młodych dziewcząt, młynarzy, fryzjerów, 
modystek, mówców, piekarzy, powroźników, prządek, 
studentów, szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów. Dawniej 
w Polsce istniał zwyczaj, że w wigilię św. Katarzyny chłopcy 
wróżyli sobie, który z nich jako pierwszy ożeni się i jakie imię 
będzie miała wybranka. Popularne też było powiedzenie: 
"Święta Katarzyna Adwent zaczyna". W ikonografii św. 
Katarzyna przedstawiana jest w koronie królewskiej, z palmą 
męczeńską w dłoni. Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus, 
nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, filozofowie, 
z którymi prowadziła dysputę, gałązka palmowa, koło, na 
którym była łamana, korona w ręku, krzyż, księga, miecz, 
piorun. 



 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 

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) 

 

 

 

 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. 


