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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 29, 2020 

SATURDAY November 28 sobota  
  7:00am + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
  5:00pm    O łaskę Bożą oraz o zdrowie dla Antoniego 
                  Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Wendy Miko rq. Joan Tabor & Carol 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 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Kazimiera Wdowiak rq. Ela i Roman Rusiecki 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
SUNDAY November 29 niedziela  
  7:00am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Jan i Maria Len (Anniv.) rq. Córka 
               + Jan Górecki 
               + Kazimierz Kowal rq. Irena i Krzysztof Kucab 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Katarzyna i Jan Pleciak rq. Siostra 
               + Władysław Więcek rq. Rodzina 
               + Rozalia Dwornicka rq. Anna i Zdzisław Cisek 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
  8:30am    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józef Szpernoga rq. Krystyna i Zenon Kałafut 
               + Franciszek Dąbal (Anniv.) rq. Żona, dzieci i wnuki 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Augustyna, Jan i Dariusz Sołtys, Maria i Jan Jurgowski rq. Rodz. 
               + Roman Pobiega (Anniv.) 
               + Walenty i Anna Galuś rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Katarzyna Puzio rq. Zofia Puzio 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Natalki 
                  Surma z okazji urodzin rq. Rodzice 

                  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 

               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 
               + Józef, Anna i Paweł Bogaczyk, Maria i Franciszek Madeja,  
                  Jan Pastuszek, Franciszek, Maria i Jakub Wawrzosek 

               + Wojciech Gąsienica rq. Brat Marian z rodziną 
               + Krystyna Surma rq. Mr & Mrs Borczewski 
               + Katarzyna Puzio rq. Szczypien family 

               + Stefania i Andrzej Zapotoczny (Anniv.) rq. Córka z rodziną 
12:30pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Michael Streit (Anniv.) rq. Lawrence Ogonowski 
               + Helen and Janet rq. Rita Mathewson 
               + Krystyna Surma rq. Córka 
               + Zbigniew Andruszewski 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Kazimiera Wdowiak rq. Stanley & Sophie Dul 
               + Tommy Wieczorek rq. Mielnicki & Drążek families 
MONDAY November 30 poniedziałek 
  7:00pm    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Józefa Biskup (greg.) 
               + Zofia Sienko (greg.) 
               + Jakub Sienko (greg.) 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
TUESDAY December 1 wtorek 
  7:00pm + Kazimiera Wdowiak rq. Leszek Lasota 
               + Władysław Więcek (greg.) rq. Rodzina 

               + Krystyna Niewinska (greg.) 
WEDNESDAY December 2 środa 
  7:00pm+ Maria, Franciszek i Rafał Brynczka rq. Rodz. 
              + Władysław Więcek (greg.) rq. Rodzina 
              + Krystyna Surma rq. Mr & Mrs Borczewski 
              + Krystyna Niewinska (greg.) 
THURSDAY December 3 czwartek 
  7:00pm + Kazimiera Wdowiak rq. E. & S. Samsel 
               + Felix Fukks rq. Kevin Kutyła 
               + Władysław Więcek (greg.) rq. Rodzina 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
FRIDAY December 4 piątek 
  7:00pm + Władysław Więcek (greg.) rq. Rodzina 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
SATURDAY December 5 sobota 
  7:00am + Władysław Więcek (greg.) rq. Rodzina 
               + Katarzyna Szczypien rq. Szczypien family 
  5:00pm    O łaskę Bożą oraz o zdr. dla Antoniego 
               + Stephanie Zarkowski rq. Daughter Margaret 
               + Frank Duplak rq. Duplak & Pospisil fam. 
               + Maria Wiackiewicz i Franciszka Greczka 
 rq. Siostra Janina z rodziną 
  7:00pm + Kazimiera Wdowiak rq. Leszek Lasota 
               + Mikołaj i Helena Łapczynski rq. Córka Zofia 
               + Kazimiera i Piotr Mikulskich 
 rq. Córka Barbara z dziećmi i mężem 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
SUNDAY December 6 niedziela 
  7:00am + Władysław Więcek (greg.) rq. Rodzina 
               + Franciszka i Józef Głodek 
 rq. Córka z rodziną 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
               + Rozalia Dwornicka rq. A. i Z. Cisek 
  8:30am + Józef Szpernoga rq. M. i. J. Szewczyk 
               + Andrzej Drejdura (Anniv.) rq. Żona i syn 
               + Kazimierz Tabor 
10:30am + Rozalia Dwornicka (Anniv.) 
 rq. Córka Marysia 
               + Zbigniew Lewandowski 

               + Wojciech Gasięnica 
 rq. Brat Marian z rodziną 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodz. z rodz. 

               + Zbigniew Andruszewski 
 rq. Uczniowie, rodzice oraz wychowczyni klasy 5A 
               + Ryszard Wiśniewski oraz z rodziny 

 rq. Dzieci z rodzinami 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Sylwester Błazoń rq. Syn Marek z rodziną 

               + Helena Sudoł rq. Zbigniew i Marcin Sudoł 
               + Marcin Król  
               + Kazimierz Kowal rq. Koc family 

               + Józef i Wanda Kłonica rq. Rodzina 
               + Jan i Janina Kiwowicz rq. Rodzina 
               + Jacek Płotnicki rq. Rodzina 

               + Józef Choroś rq. Syn Stanisław z rodziną 
12:30pm + Julius & Ann rq. Rita Mathewson 
               + Tommy Wieczorek 
 rq. Mielnicki & Drążek families 
               + Krystyna Surma rq. Córka 
               + Zbigniew Andruszewski 
  7:00pm + Kazimiera Wdowiak 
 rq. Ela i Stanisław Samsel 
               + Maria i Franciszek Surowiec rq. Dzieci 



FIRST SUNDAY OF ADVENT 
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

29 LISTOPAD, 2020 

DZISIAJ:  
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. 

3. Ozdoby choinkowe, bomki ręcznie malowane, kartki 
świąteczne, opłatki, sianko, zestaw kolędowy, szopki 
betlejemskie składane, można nabyć w sklepiku parafialnym 
od 7:30 rano do 12:30 po południu. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek - Piątek: Msza św. Roratnia o godz. 7:00pm.  

Zachęcamy do udziału, dzieci, młodzież, rodziców i parafian.  
2. Poniedziałek: Święto św. Andrzeja, Apostoła 
3. Pierwszy Piątek: Wspomnienie św. Jana Damasceńskiego,  

 prezbitera i doktora Kościoła  
*O godz. 7:00 rano Msza św., nabożeństwo i adoracja Najśw.  
 Sakramentu do godz. 8:00am.  
*O godz. 5pm wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu. 
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*O godz. 6pm 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 nabożeństwo do  
 Matki Bożej Częstochowskiej.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Spowiedź: 4:00pm do 5:00pm.  
*Nabożeństwo pierwszej soboty po Mszy św. o 7:00pm. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:       II  NIEDZIELA  ADWENTU 
1. Druga kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. 
2. 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. 

 

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. 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. 

3. 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. 

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

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

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

7. Wtorek, 22 grudnia, Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. Po 
Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela.  

TODAY:  
1. Second collection. 
2. Today will start wypominki which will be offered before the 

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

3. Christmas ornaments, Christmas cards, hay, and fold-
able Nativity scenes can be purchased in the parish 
store from 7:30am - 12:30pm. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday - Friday: Roraty Mass at 7:00pm. All students, 

parents, and parishioners are encouraged to participate. 
2. Monday: Saint Andrew, Apostle 
3. First Friday: Saint John Damascene, Priest, Doctor of the 

Church  
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the Blessed  
 Sacrament after Mass.  
*Exposition & adoration of the Blessed Sacrament at 5pm.  
*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.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm.  
*Confession: 4:00pm - 5:00pm.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:       SECOND  SUNDAY  OF  ADVENT 
1. Second collection is for parish needs. 
2. 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. 

 

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. 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. 

4. 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. 

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

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

7. Tuesday, December 22, Mass at 7:00pm. After Mass,  
Devotion to St. Charbel.  
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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 

Św. Jan Damasceński  
 Jan urodził się ok. 675 r. w Damaszku w 
chrześcijańskiej rodzinie arabskiej. Był synem 
ostatniego namiestnika miasta. Jego ojciec Sarbun-
ibn-Mansur pełnił na dworze kalifa urząd logothety, 
czyli cywilnego szefa ludności chrześcijańskiej, którą 
zastali Arabowie po zajęciu Syrii, a którą chwilowo 
tolerowali. Dzięki tak wysokiemu stanowisku ojca Jan 
miał dostęp do wszystkich szkół. W domu rodzinnym wychowywał 
się pod okiem mnicha, chrześcijanina z Italii, którego ojciec kupił 
jako niewolnika od Saracenów i wybrał na nauczyciela. Kiedy Jan 
doszedł do pełni lat, zastępował ojca w jego funkcji. Około roku 700 
opuścił wraz ze swoim przybranym bratem, Kosmasem z Majumy, 
Damaszek, a spragniony życia doskonalszego wstąpił do klasztoru 
św. Saby nieopodal Jerozolimy. Tu niebawem patriarcha Jan V 
wyświęcił go na kapłana. Kościołowi służył ogromną wiedzą i 
wymową. W tym czasie napisał drugie dzieło o wierze 
chrześcijańskiej, które przyniosło mu największą sławę. Wykład 
wiary prawdziwej był pierwszym systematycznym wykładem 
dogmatyki. Wywarł on ogromny wpływ na dalszy rozwój teologii i 
stał się podręcznikiem dogmatyki na wiele stuleci. Jest to jedno z 
najważniejszych pism chrześcijańskiej starożytności. Zawsze 
cieszyło się ogromnym autorytetem, zarówno na Wschodzie, jak i 
na Zachodzie. Dzieło to ma charakter encyklopedyczny, cytuje 
zarówno Pismo Święte, jak i Ojców Kościoła, dlatego jest skarbnicą 
tradycji, która stała się wzorem dla średniowiecznej scholastyki na 
Zachodzie. Zmarł w klasztorze św. Saby prawdopodobnie ok. 750 r. 
Relikwie tu umieszczone doznawały wielkiej czci. Celę, którą św. 
Jan zamieszkiwał, zamieniono na kaplicę. Do relikwii i do tej kaplicy 
szły liczne pielgrzymki, podążające do Jerozolimy. Około roku 1400 
relikwie Świętego przeniesiono do Konstantynopola. Zapewne 
uległy zniszczeniu po zajęciu miasta przez Turków w 1453 roku. 
Jan z Damaszku jest uważany za ostatniego z Ojców Kościoła 
Wschodniego. Jego największą zasługą jest to, że zostawił syntezę 
nauki Ojców Kościoła. Podobną syntezę usiłowało zostawić wielu 
przed nim. Już św. Ireneusz z Lyonu w dziele Przeciwko herezjom 
podał wykaz najważniejszych błędów oraz odpowiedział na nie 
wykładem, w którym argumentował na rzecz prawdziwej nauki 
katolickiej. Dzieło to było pisane z pozycji wyłącznie 
apologetycznych, poruszało zaś jedynie prawdy wiary atakowane 
przez heretyków. Dzieło Orygenesa O podstawach chrześcijaństwa 
było próbą zbyt zwięzłą i nie pozbawioną błędów. Św. Grzegorz z 
Nysy zostawił Wielką Katechezę, ale zbyt krótką. Podobny zamiar 
nie udał się Teodoretowi z Kyrrhos, Rufinowi z Akwilei, a nawet św. 
Augustynowi czy też jego uczniowi, św. Prosperowi z Akwitanii. Z 
pisarzy późniejszych usiłowali taką syntezę nauki chrześcijańskiej 
wyłożyć św. Boecjusz, św. Fulgencjusz z Ruspe i św. Izydor z 
Sewilli. Udało się to natomiast w całej pełni św. Janowi 
Damasceńskiemu. Podzielił on swoje dzieło na trzy części: 
dialektykę, czyli na filozoficzny wstęp do dogmatyki; na historię 
herezji z dodaniem ich wyjaśnienia - tu cenne są zwłaszcza 
informacje o islamie, obrazoburcach i aposchitach, odrzucających 
kult zewnętrzny i kapłaństwo; wreszcie następuje część trzecia, 
zasadnicza, gdzie autor omawia na podstawie pism Ojców 
wszystkie prawdy wiary. Dzieło zostało przetłumaczone na język 
łaciński dopiero w wieku XII, ale odtąd weszło do zbioru 
klasycznych dzieł chrześcijańskich i doczekało się wielu wydań. 
Było ono ważną lekturą św. Tomasza z Akwinu, skoro niejeden 
artykuł jego Summy teologicznej zaczyna się słowami: 
Damascenus dicit quod (Damasceńczyk powiada, że...). Niektórzy 
historycy nazywali Jana z Damaszku "Tomaszem Wschodu", 
sugerując, że dostarczył tworzywa do wielkiej syntezy myśli 
chrześcijańskiej dokonanej przez żyjącego 500 lat później 
Akwinatę. "Jego dzieła - mówił dominikanin, kardynał Yves Congar 
OP - utwierdziły scholastyków w przekonaniu o słuszności 
posługiwania się filozofią Arystotelesa w uprawianiu teologii". 
Święty Jan Damasceński pisał także hymny poświęcone Matce 
Bożej. Był utalentowanym poetą religijnym, autorem słynnych 
kanonów Kościoła wschodniego. Szczególnie piękny i kunsztowny 
jest jego kanon na dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Utwory te 
po dzień dzisiejszy używane są przez Cerkiew prawosławną. Dla 
tak wybitnych zasług słusznie w 1890 r. otrzymał chwalebny tytuł 
doktora Kościoła. Jest patronem farmaceutów, malarzy ikon oraz 
obrazów świętych. Wierni modlą się do niego o pomoc w nauce 
śpiewu cerkiewnego oraz poprawnego i uduchowionego czytania 
pism religijnych. Jest też orędownikiem osób z paraliżem rąk.  



 

 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 prepar-
ing 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 prepar-
ing 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. 


