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HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

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 

January 10, 2021 

SATURDAY January 9  sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  5:00pm    For all intentions offered for Christmas Flowers 
               + Drozd family (b.r.) rq. Irene Jeyowski 
               + Krystyna Kozłowska (greg.) rq. Rodzina 
               + Dolores Duplak (b.r.) rq. Pospisil family 
               + Adam Nowak rq. Stanisława Nowak 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na kwiaty na Boże Narodzenie 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
               + Dolores Duplak (b.r.) rq. Pospisil family 
SUNDAY January 10 niedziela 
  7:00am    W intencjach ofiarowanych na kwiaty na Boże Narodzenie 
                  O łaskę uwolnienia z nałogu pijaństwa syna Michała i o  
                  łaskę nawrócenia do Pana Boga rq. Mama 
               + Franciszka i Piotr Kulesza rq. Wnuczka 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
               + Stanisław Cynarski rq. Rodzina 
               + Honorata Dziadosz (Anniv.) rq. Córka 
               + Helena Więcek rq. Rodzina 
  8:30am    W intencjach ofiarowanych na kwiaty na Boże Narodzenie 
                  W intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i katechetów  
                  Polskiej Szkoły i Lekcji Religii 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Tomasza Błądek z okazji 2-ich  
                  urodzin rq. Szczypien family 
               + Józef Szpernoga rq. Józefa i Edward Król 
               + Katarzyna Rusnaczyk rq. Truty family 
               + Kazimierz Tabor rq. Helena Tabor 
               + Józef i Wanda Kłonica rq. Rodzina 
               + Jan i Janina Kiwowicz rq. Rodzina 
               + Jacek Płotnicki rq. Rodzina 
               + Józef i Józefa Guściora, Michał i Tekla Bednarz, Stella  
                  Wargacki rq. Dzieci 
               + Jan Sołtys rq. Dawid Król 
10:30am    W intencjach ofiarowanych na kwiaty na Boże Narodzenie 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

                  zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marii Harla z  
                  okazji 85-tych urodzin 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
                  zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Doroty i 
                  Stefana Betlej z okazji 39-tej rocznicy ślubu 
                  O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Julii 
                  Grębowiec z okazji 12-tych urodzin rq. Prababcia 
                  O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Sylwii 
 rq. Ciocia Władzia 
                  O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej z okazji  
                  urodzin dla córki Kasi rq. Rodzice 
                  O błog. Boże, powrót do zdrowia i szczęśliwą operacje dla  
                  Piotra i Victorii 
               + Bronisław Ofiara rq. Łucja Skowron z rodziną 
               + Ryszard, Jozef i Janusz Jandura rq. Rodzina 
               + Zofia i Ignacy Myśliwiec i córka Agnieszka 
 rq. Syn z rodziną 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Marcin Król 
               + Katarzyna Puzio rq. Mirka Adamek 
               + Rozalia Dwornicka rq. Nina i Paweł Dworakowski 

               + Marta Kuruc rq. Aniela Kuruc 
               + Józef i Wanda Kłonica rq. Rodzina 
               + Jan i Janina Kiwowicz rq. Rodzina 
               + Jacek Plotnicki rq. Rodzina 
12:30pm    For all intentions offered for  
                  Christmas Flowers 
               + For parishioners 
               + Felix i Anna Rafalski rq. Daughter Rita 
               + Aleksander Książek rq. Barbara 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na kwiaty  
                  na Boże Narodzenie 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Krystyna Kozłowska (greg.) 
 rq. Rodzina 
               + Adam Soja (b.r.) rq. Rodzina 
MONDAY January 11 poniedziałek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na kwiaty  
                  na Boże Narodzenie 
               + Krystyna Kozłowska (greg.) 
 rq. Rodzina 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
TUESDAY January 12 wtorek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na kwiaty  
                  na Boże Narodzenie 
               + Krystyna Kozłowska (greg.) 
 rq. Rodzina 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
WEDNESDAY January 13 środa 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na kwiaty  
                  na Boże Narodzenie 
               + Krystyna Kozłowska (greg.) rq. Rodz. 
               + Katarzyna Puzio rq. Mirka Adamek 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
               + Antoni Klag 
 rq. Lucyna i Mieczysław Baj 
               + Katarzyna Rusnaczyk 
 rq. Bernadetta i Sławomir Bigos 
THURSDAY January 14 czwartek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na kwiaty  
                  na Boże Narodzenie 
               + Krystyna Kozłowska (greg.) rq. Rodz. 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
FRIDAY January 15 piątek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na kwiaty  
                  na Boże Narodzenie 
               + Krystyna Kozłowska (greg.) rq. Rodz. 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 
SATURDAY January 16  sobota 
  7:00am + Katarzyna Puzio 
 rq. Helen Puzio i Christie Puzio 
  5:00pm    For all intentions offered for Christmas 
                  Flowers 
               + Krystyna Kozłowska (greg.) rq. Rodz. 
               + Adam Nowak rq. Stanisława Nowak 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na kwiaty  
                  na Boże Narodzenie 
               + Krystyna Niewinska (greg.) 



THE BAPTISM OF THE LORD 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

10 STYCZEŃ 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty 

diecezjalne. Bóg zapłać za ofiarność. 
2. Bardzo prosimy żeby wszyscy parafianie mieli 

założone maski podczas Mszy Św.  
3.Sklepik parafialny czynny od godz. 7:30 rano do 

godz. 12:30 po południu. W biurze parafialnym 
można zamówić Msze św., dokonać opłat 
parafialnych oraz uzyskać informacje odnośnie 
Sakramentów św.  

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Zebranie komitetu finansowego o 

godz. 7:30 wieczorem na plebanii.  
2. Środa: Wspomnienie św. Hilarego, biskupa i  

 doktora Kościoła  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej  
 Pomocy po Mszy św. o godz 7:00 wieczorem. 

3. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 
godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo 
do Św. Jana Pawła II, uzyskanie odpustu 
zupełnego. 

4. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
5. Sobota: 7:00am Msza św. 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:    II  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie 

kościoła. 
 
RÓŻNE: 
1. Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim 

parafianom oraz gościom i przyjaciołom parafii za 
złożoną ofiarę na Boże Narodzenie, która 
wyniosła $40,186.00. 

2. Opłatę przynależności do parafii na rok 2021, 
można dokonać w godzinach otwarcia kancelarii 
parafialnej. Rodzina: $20.00 i osoby samotne: 
$10.00. 

3. Piątek, 22 stycznia, Msza św. o godz. 7:00 
wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo do św. 
Charbela. 

4. Piątek, 29 stycznia, podczas Mszy Św. o godz. 
7:00 wieczorem będziemy modlić się za zmarłych 
poleconych w wypominkach. Po Mszy św. 
nabożeństwo za zmarłych. 

5. Wtorek, 2 lutego, ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO. Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 rano 
oraz o 7:00 wieczorem. 

TODAY:  
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 

May God bless you for your generosity! 
2. We require that all parishioners wear a facial mask 

while attending Mass. 
3. Parish store will be open from 7:30am - 12:30pm. In 

the parish store, you can order Mass intentions, pay 
parish dues, and learn information about Sacraments. 

 
THIS WEEK: 
1. Monday: Financial committee meeting at 7:30pm in 

the rectory. 
2. Wednesday: Saint Hilary, Bishop, Doctor of the 

 Church 
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after the  
 7:00pm Mass. 

3. Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 
7:00pm. After Mass, devotion to St. John Paul II and 
veneration of the relic. 

4. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
5. Saturday: 7:00am Mass and novena prayers after  

 to Our Lady of Częstochowa.   
*CCD Classes at 9:00am.   
*Polish School Classes from 10:00am - 1:00pm.  
*Confession: 4:00pm - 5:00pm.  

 
NEXT SUNDAY:                  II  SUNDAY  IN   
           ORDINARY   TIME 
1. Second collection is for fuel. 
 
OTHERS: 
1. The Christmas collection amounted to $40,186.00. 

Thank you all and May God reward you for your gen-
erosity! 

2. Parish Book fees for the 2021 year can be made dur-
ing Parish Office hours. Family: $20.00  &   
Single: $10.00. 

3. Friday, January 22, Mass at 7:00pm. After Mass,  
Devotion to St. Charbel.  

4. Friday, January 29, during the 7:00pm Mass, we will 
be praying for all the deceased offered for  
Wypominki. Devotions for deceased after Mass.  

5. Tuesday, February 2, The Presentation of the 
Lord. Masses at 7:00am, 10:30am & 7:00pm. 

sobota, 16 stycznia, Chrzty: 
 

  2:30PM    Nell C. Kulikowski 
 

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

God bless you always. 



 Wypominki roczne. W tym roku 
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. 
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Święto Chrztu Pańskiego  
 
 W niedzielę po uroczystości Objawienia 
Pańskiego (w naszej tradycji bardziej 
rozpowszechniona jest nazwa święta Trzech 
Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. 
Zamyka ono okres świętowania Bożego 
Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta 
należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, 
ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania 
w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w 
liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem 
Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. 
ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej 
oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. 
Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. 
określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. 
Pominięto wyrażenie "wspomnienie" i przesunięto jego 
termin na niedzielę po 6 stycznia.  
 Teksty modlitw związane ze świętem Chrztu 
Pańskiego odzwierciedlają bardzo dokładnie i 
szczegółowo przekazy Ewangelii. Podkreślają przy tym 
związek tego święta z uroczystością Epifanii, czyli 
Objawienia Pańskiego. Chrystus już jako dorosły, 30-letni 
mężczyzna, przychodzi nad brzeg Jordanu, by z rąk Jana 
Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć chrzest. 
Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od 
grzesznych ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by 
dostąpić oczyszczenia. W ten sposób uświęcił wodę. 
Opis chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszyscy trzej 
synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował 
nam św. Mateusz.  
 W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez 
swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła 
zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym 
świadectwem Bóg Ojciec. Zamknięte przez grzech Adama 
niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z 
nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos:  
 

 
 
 Od uroczystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją 
misję nauczycielską, którą św. Piotr, przygotowując do 
przyjęcia chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika 
Korneliusza, opisał w następujących słowach: "Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i 
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, 
dlatego że Bóg był z Nim" (Dz 10, 38). Jezus miał wtedy 
trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj 
żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i 
nauczać. Uważano, że od trzydziestu lat rozpoczyna się 
pełnia dojrzałości męskiej. Mówimy o mężczyznach, gdyż 
kobiety nigdy nie miały prawa zabierać głosu publicznie.  
 W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii 
świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy 
Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci 
ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci 
gołębicy (epifania trynitarna). Św. Jan Apostoł podaje nam 
miejsce, gdzie miał być Pan Jezus ochrzczony: "Działo się 
to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 
chrztu" (J 1, 28). Jako dawną Betanię Zajordańską (była 
bowiem także Betania Przedjordańska ok. 3 km od 
Jerozolimy, gdzie mieszkał Łazarz z Marią i Martą)  

Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie. 

 (c. d.) wskazuje się dzisiejsze Chirbet el 
Medesz, gdzie znajduje się potok, wpływający do 
Jordanu, mający wodę nawet w upalne lata. Tu 
według biblistów miał się ukrywać kiedyś Eliasz. 
Tu osiemset lat po nim miał wystąpić Jan 
Chrzciciel. W pobliżu Jordan jest bardzo płytki, 
tak że tędy właśnie prowadził szlak ze wschodu 
na zachód. Wykorzystał tę dogodną sytuację Jan 
Chrzciciel, aby zwiastować Mesjasza i 
przygotować na Jego przyjście serca ludzkie.  
 Rytualne obmycia były znane w 
starożytności u wielu ludów. Był to zewnętrzny 

znak wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione grzechy i 
gotowości zadośćuczynienia za nie. Był to krzyk tęsknoty 
duszy, aby Bóg w swoim miłosierdziu oczyścił ją z win, jak 
woda oczyszcza ciało z brudu zewnętrznego, 
materialnego. W Babilonii istniało święte miasto Eridu, 
dokąd spieszyły tłumy, aby się obmyć. W kulcie 
syryjskiego bóstwa Jannesa były sakralne oczyszczenia w 
wodzie i ogniu. W egipskiej Księdze Umarłych spotykamy 
najstarszy opis rytualnego obmycia niemowląt nowo 
narodzonych. Panowało więc już wtedy przekonanie, że 
człowiek rodzi się w jakiejś winie, którą trzeba obmyć. W 
świątyni w Der-el-Bahri można do dnia dzisiejszego 
oglądać plastycznie przedstawioną scenę rytualnych 
obmyć. Rytuał oczyszczenia jest nadto znany w kulcie 
Demetry, Cybeli, Attisa i Mitry. Zachowany jest on 
powszechnie do dnia dzisiejszego w Indiach, gdzie do 
miasta świętego Benares udają się w celach rytualnych 
kąpieli w Gangesie miliony wiernych bramińskich.  
 Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam 
Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez 
Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z 
drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość 
naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem 
doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z 
niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem 
Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym 
dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto 
narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże 
życie woda chrztu świętego. Istnieje nakaz liturgiczny, aby 
w Wielką Noc przystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako 
kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan 
dokonuje wtedy uroczystego poświęcenia na oczach ludu 
wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać chrztu 
wszystkim katechumenom. Temu służy również publiczne 
odnowienie obietnic chrztu świętego wszystkich wiernych, 
zebranych w kościele.  
 Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się 
liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak 
jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta 
Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. Dlatego 
do tego dnia można zachować szopkę w kościele i 
śpiewać kolędy. 
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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 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
DOMU 

 

Przed poświęceniem domu należy nakryć stół białym obrusem, 
przygotować krzyż, wodę święconą i zapalić świece. 

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę  
od znaku krzyża świętego. 

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
 

Następnie osoba prowadząca odmawia poniższą modlitwę. 
 

Módlmy się. 
 

Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego 
wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w 
nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju i 

niech nam zawsze towarzyszy Twoje 
błogosławieństwo. 

 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

Na zakończenie osoba prowadząca  
odmawia nastepującą modlitwę czyniąc przy tym znak krzyża. 

 

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Niech 
więc pokój i Boże błogosławieństwo spoczną na tym 

domu i napełnią serca jego mieszkańców. 
 

W Imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego. Amen. 
 

Po modlitwie osoba prowadząca kropi dom wodą święconą oraz 
poświeconą kredą znaczy drzwi wejściowe: 

 

20+K+M+B+21 
 

W tym czasie można zaśpiewać dowolną kolędę. 

 

BLESSING OF HOMES 
 

Before blessing the house, cover the table with a 
white cloth, prepare a cross, holy water and light 

candles. 
 

The leader begins the prayer with the sign of the holy cross. 
 

In the name of the Father, and of the Son,  

and of the Holy Spirit. Amen. 
 

Then the leader says the following prayer. 
 

Let us pray. 
 

Lord God of heaven and earth, you revealed your 
only begotten Son to every nation by the guidance of 

a star. Bless this house and all who inhabit it. Fill 
them with the light of Christ, that their concern for 

others my reflect your love. 
 

We ask this through Christ our Lord. Amen. 
 

At the end, the leader says the following prayer, making the sign 
of the cross. 

 

May Christ Jesus dwell with us, keep us from all 
harm, and make us one in mind and heart, now and 

forever. 
 

In the name of the Father, and of the Son, + and of 
the Holy Spirit. Amen. 

 

After the prayer, the leader sprinkles the house with holy water 
and marks the door with the blessed chalk: 

 

20+K+M+B+21 
 

During this time, you can sing any Christmas carol. 


