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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 31, 2021 

SATURDAY January 30  sobota 
  7:00am    O szczęśliwą operacje, zdr. i opiekę M. B. dla Stanisława Mastej 
               + Katarzyna Puzio rq. Ania Puzio 
  5:00pm + Jadwiga Szewczyk i Mieczysław Bekier rq. Bekier family 
               + Krystyna Kozłowska (greg.) rq. Rodzina 
               + Raymond Gierek rq. Joseph & Joanne Zawadski 
               + Zdzisław Soliwoda rq. Brat z rodziną 
               + Z rodziny Dul rq. Rodzina Dul 
  7:00pm + Maria Nogieć rq. Rodzina 
               + Arkadiusz Nylec 
               + Rozalia Niedziałek rq. Rodzina 
SUNDAY January 31 niedziela 
  7:00am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marii rq. Mama 
               + Helena i Jakub Bator rq. Córka z rodziną 
               + Grażyna Seryło (Anniv.) rq. Koleżanka 
               + Helena Więcek rq. Rodzina 
               + Anna Kosierb rq. Elżbieta Panas 
               + Zdzisława Małkowicz rq. Kret family 
               + Anthony Maltese rq. Kret family 
               + Florence Kattak rq. Rodzina Baciak 
  8:30am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla Marii  

                  i Jana Lukasz z okazji 44-tej rocznicy ślubu rq. Dzieci 
                  Podziękowanie Jezusowi i Matce Bożej za otrzymane błog. i  

                  zdrowie rq. Stanisława 
                  O szczęśliwą operacje, zdr. i opiekę M. B. dla Stanisława Mastej 
               + Jozef Szpernoga rq. Jozefa Maciejewski 
               + Waleria Kochan rq. Kret family 

               + Jan Sołtys rq. Tokarczyk family 
               + Kazimierz Tabor rq. Mama 
               + Stanisław Wójtowicz (Anniv.) rq. Syn 

               + Maria, Stanisław, Jan i Tadeusz Czyszczoń rq. Stanisława 
               + Stanisława i Michał Mróz rq. Syn 

10:30am    Podziękowanie Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o  
                  nawrócenie dla moich dzieci rq. Mama 
                  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej z okazji 3-ich urodzin dla Alexy  
                  Kołodziej rq. Dziadkowie 
                  O zdrowie i błog. Boże oraz Dary Ducha św. z okazji urodzin dla  
                  Thomas Mikołajczak rq. Rodzice 
                  O szybki powrót do zdrowia dla Leszka Biały 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Rozalia Dwornicka rq. Nina i Paweł Dworakowski 
               + Genowefa Piela 
               + Małgorzata Milaniak rq. Córka z rodziną 
               + Władysława i Aleksander Grochowski rq. Wnuczka 
               + Zofia i Jan Cyrwus rq. Córka Lucy 
               + Zofia Galka rq. Córka 
               + Józef Kopyto rq. Syn 
               + Maria Janczewski (Anniv.) rq. Dzieci 
               + Zbigniew Zapotoczny 
               + Marcin Król rq. Rodzina 
               + Franciszek Brodowski  
12:30pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące  
               + Yolanda Wolak rq. Mother Jean & Sister Alicia 
               + Henryk Łupiński oraz zmarłych z rodziny Łupiński rq. Rodzina 
               + Józef i Krystyna Kaminski rq. Rodzina 
               + Edward Johnson 
  7:00pm + Kazimiera Wdowiak i syn Adam rq. Irena Tomczyk 
               + Catherine Marauto 
               + Jadwiga Pierscionek 
MONDAY February 1 poniedziałek 
  7:00pm    O szczęśliwą operacje, zdr. i opiekę M. B. dla Stanisława Mastej 
               + Sabina Pielka (greg.) rq. Rodzina 
               + Stanisława Stanisławczyk 
TUESDAY February 2 wtorek 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 

               + Janina Duszynska rq. Rodzina 
               + Anna Zyk rq. Rodzina 
               + Władysław Kaminski oraz zmarłych z  
                  rodziny Kaminski rq. Rodzina 
10:30am + Michał i Tekla Bednarz rq. Dzieci 
  7:00pm    O szczęśliwą operacje, zdrowie i opiekę 
                  Matki Bożej dla Stanisława Mastej 
               + Sabina Pielka (greg.) rq. Rodzina 
WEDNESDAY February 3 środa 
  7:00pm    O szczęśliwą operacje, zdrowie i opiekę 
                  Matki Bożej dla Stanisława Mastej 
               + Franciszek, Maria i Rafał Brynczka rq. Rodz. 
               + Sabina Pielka (greg.) rq. Rodzina 
THURSDAY February 4 czwartek 
  7:00pm    O szczęśliwą operacje, zdrowie i opiekę 
                  Matki Bożej dla Stanisława Mastej 
               + Sabina Pielka (greg.) rq. Rodzina 
               + Katarzyna Puzio rq. Ania Puzio 
FRIDAY February 5 piątek 
  7:00pm    W intencji Urszulii 
                  O szczęśliwą operacje, zdrowie i opiekę 
                  Matki Bożej dla Stanisława Mastej 
               + Sabina Pielka (greg.) rq. Rodzina 
               + Rozalia Dwornicka rq. N. i P. Dworakowski 
               + Zbigniew Zapotoczny 
SATURDAY February 6  sobota 
  7:00am    O szczęśliwą operacje, zdrowie i opiekę 
                  Matki Bożej dla Stanisława Mastej 
               + Katarzyna Puzio rq. Ania Puzio 
  5:00pm + Sabina Pielka (greg.) rq. Rodzina 
               + Emily Tabor rq. Family 
               + James Colamedici rq. Family 
  7:00pm + Mark Forrest rq. Żona i syn 
               + Maria i Franciszek Surowiec 
               + Arkadiusz Nylec 
SUNDAY February 7 niedziela 
  7:00am + Helena Więcek rq. Rodzina 
               + Stanisława Agaś (Anniv.) rq. Córka z rodz. 
  8:30am    Podz. za otrzymane łaski Boże z prośbą o  
                  dalsze błog. dla Jolanty i Arkadiusza Kret z  

                  okazji 40-tej rocznicy ślubu 
                  O szczęśliwą operacje, zdrowie i opiekę 
                  Matki Bożej dla Stanisława Mastej 
                  O zdr. i bł. Boże dla Rozalii Baron rq. Siostra 
               + Jozefa Szpernoga rq. A. i T. Szczypien 
               + Kazimierz Tabor rq. Mama 
               + Jan Sołtys rq. Jurgowski family 

               + Mariana i Michał Merza rq. Córka 
10:30am    W int. księży pracujących w naszej parafii i 
                  członkin Różańca św. oraz ich rodzin 
                  O zdrowie i szybki powrót do zdrowia  
                  dla Leszka Biały 
                  O zdr. i bł. Boże dla Jakuba z okazji 19-tych 
                  urodzin rq. Rodzice i siostra 
               + Rozalia Dwornicka rq. Małgorzata Reczek 
               + Marta Kuruc rq. Józef i Małgorzata Kubasek 
               + Katarzyna Rusnaczyk rq. Jarosław Truty 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Małgorzata Milaniak rq. Maria Pawlica 
12:30pm + Helena i Kazimierz Jamroz 
 rq. Córka Iwona z rodziną 
               + Franciszek Guroś (Anniv.) rq. Syn z rodz. 
               + Zofia Skowronska (Anniv.)rq. B. Skowronska 
  7:00pm + Sabina Pielka (greg.) rq. Rodzina 
               + Jadwiga Pierscionek 



FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

31 STYCZEŃ 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 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. Wtorek:         ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  

                            MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ  
*Poświęcenie gromnic po każdej Mszy św. Gromnice można  
 nabyć w sklepiku parafialnym przed każdą Mszą świętą.  
*Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem. 

2. Środa: Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy  
 św. o godz 7:00 wieczorem.  
*Dzisiaj po Mszy św. można otrzymać specjalne  
 błogosławieństwo gardła za wstawiennictwem św. Błażeja. 

3. 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. 

4. Pierwszy Piątek: Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i 
 męczennicy  
*O godz. 7:00 rano Msza św., nabożeństwo i adoracja Najśw.  
 Sakramentu do godz. 8:00am.  
*O godz. 5:00pm wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*O godz. 6:00pm Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec.  
*O godz. 7:00pm zakończenie adoracji, nabożeństwo do  
 Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza św.  

5. Pierwsza Sobota: Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki  
 i Towarzyszy  
*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:          V  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 
 

RÓŻNE: 
1. Opłatę przynależności do parafii na rok 2021, można dokonać 

w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Rodzina: $20.00 i 
osoby samotne: $10.00. 

2. Wykaz ofiar złożonych na parafie w 2020r. (do rozliczeń 
podatkowych) zostały wysłane do wszystkich parafian którzy 
ofiarowali $250 i więcej. Jeśli nastapiła pomyłka lub 
jakiekolwiek pytania, prosimy skontaktować się z kancelarią 
parafialną: (973) 473-1578. 

3. Środa Popielcowa, 17 lutego, dzień ścisłego postu i 
abstynencji. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. 
Msze św.: 7:00 i 10:30 rano, 5:00 i 7:00 wieczorem.  
*Droga Krzyżowa o godz. 7:00pm w każdy piątek  
 Wielkiego Postu.  

*Gorzkie Żale Gorzkie Żale o godz. 3:00 po południu w 
 każdą niedzielę Wielkiego Postu. 

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

5. Piątek, 26 lutego, podczas Mszy Św. o godz. 7:00 wieczorem 
będziemy modlić się za zmarłych poleconych w wypominkach. 
Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. 

TODAY:  
1. Second collection is for electricity. 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. Tuesday:    THE PRESENTATION OF THE LORD  

*Masses at 7:00am, 10:30am, & 7:00pm. 
2. Wednesday: Saint Blaise, Bishop, Martyr  

*Our Lady of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm  
 Mass.  
*Due to the feast of Saint Blaise, there will be blessing 
 of throats after Mass today. 

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. First Friday: Saint Agatha, Virgin, Martyr  
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the Blessed  
 Sacrament after Mass.  
*Exposition & adoration of the Blessed Sacrament at 
 5:00pm.  
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm.  
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm.  

5. First Saturday: Saint Paul Miki and Companions  
*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:      V SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
 
OTHERS: 
1. Parish Book fees for the 2021 year can be made during 

Parish Office hours. Family: $20.00  &  Single: $10.00. 
2. Summary Contribution Statements for Tax Year 

2020 were mailed to parishioners who contributed $250 
or more throughout 2020. If a statement requires  
correction, please contact the parish office:  
(973) 473-1578. 

3. Ash Wednesday, February 17  
*Day of fast & abstinence.  
*Masses: 7:00am, 10:30am, 5:00pm, & 7:00pm.  
*Stations of the Cross at 7:00pm every Friday of Lent. 
*Lenten Lamentations at 3:00pm every Sunday of  
 Lent. 

4. Monday, February 22, Mass at 7:00pm. After Mass, 
Devotion to St. Charbel.  

5. Friday, February 26, during the 7:00pm Mass, we will 
be praying for all the deceased offered for Wypominki. 
Devotions for deceased after Mass.  
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niedziela, 31 stycznia, Chrzty: 
 

11:30AM    Anna Smutek 
 

sobota, 6 lutego, Chrzty: 
 

  3:00PM    Maya Anna Puzio 
 

Congratulations to the parents of the  
newly-baptized children. May God bless you 

always. 

Święta Agata, dziewica i męczennica  
 Agata (etymologicznie: "dobra") zwana 
Sycylijską jest jedną z najbardziej czczonych w 
chrześcijaństwie świętych. Wiadomości o niej 
mamy przede wszystkim w aktach jej 
męczeństwa. W pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa istniał bowiem zwyczaj, że 
sporządzano akta męczenników; większość z 
nich nie doczekała do naszych czasów. Akta 
męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V wieku. Według 
opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii 
ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się 
Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda 
zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. 
Zaproponował jej małżeństwo.   Agata odmówiła, 
wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść i 
pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześladowania 
chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza. 
Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez 
pozbawienie jej dziewiczej niewinności, dlatego oddał ją 
pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem 
Afrodyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik 
skazał Agatę na tortury, podczas których odcięto jej piersi. 
W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym 
zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał 
zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. 
Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone 
węgle, 5 lutego 251 r.  
 Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu 
poza miastem. Papież Symmachus (+ 514) wystawił ku jej 
czci w Rzymie przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną 
świątynię w Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki w 
roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II (+ 731) przy 
bazylice św. Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci 
trzeci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, jaką 
otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało Agaty 
znajduje się w katedrze w Katanii. Wielkiej czci doznają jej 
relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak niesie podanie, 
Katania niejeden raz miała doznać ocalenia.  
 W dzień św. Agaty w niektórych okolicach poświęca 
się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić ludność od 
pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano 
do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. 
W dniu jej pamięci karmiono bydło poświęconą solą i 
chlebem, by je uchronić od zarazy. Św. Agata jest 
patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana 
przez kobiety karmiące oraz w chorobach piersi.  
 W ikonografii św. Agata przedstawiana jest w długiej 
sukni, z kleszczami, którymi ją szarpano. Atrybutami są: 
chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, kość 
słoniowa - symbol czystości i niewinności oraz siły 
moralnej, palma męczeńska, obcięte piersi na misie, 
pochodnia, płonąca świeca - symbol Chrystusa.  

2020 CHRISTMAS DONATIONS 
 

 $250.00 

MR & MRS WALTER WIELGUS 
 

 $100.00 

MR & MRS JOZEF DWORNICKI 

MS. EILEEN STOLARZ 
 

 $50.00 

MR & MRS MIECZYSLAW BAJEK 

MR & MRS TOMASZ CHAIM 

 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 
odpowiedniki np. Józefa - Józef. 

Święty Błażej, biskup i męczennik  
 Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, 
ojczyzny św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza 
z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy, św. Piotra z 
Sebasty, św. Cezarego i wielu innych. Był to 
niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków życia 
chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, 
został jednak lekarzem. Po pewnym czasie 
porzucił swój zawód i podjął życie na pustyni. 
Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w 
położonej nieopodal Sebaście (wcześniej w Armenii, dziś Sivas w 
Turcji). Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do 
jednej z pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją. Ktoś 
jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i 
uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności 
Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej 
kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając 
oddychanie. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego 
wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. 
W niektórych stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono małe 
świece, zwane "błażejkami", które niesiono do poświęcenia i 
dotykano nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i 
dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła.  
 Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa 
namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze 
tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego 
przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem 
prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem m.in. kamieniarzy i 
gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób, 
które muszą dbać o swoje gardło i struny głosowe; jest także 
patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego kult był znany 
na całym Wschodzie i Zachodzie. Przyzywany podczas chorób 
gardła, opiekun zwierząt, jeden z Czternastu Świętych 
Wspomożycieli.  

The Presentation of the Lord 
February 2, 2021 

 
He had to become like his 

brothers and sisters in every 
way. 

 
— Hebrews 2:17a 



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. 


