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MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

May 30, 2021 

SATURDAY May 29 sobota 
  7:00am + Za parafian 
               + Lucjan i Jolanta 
               + Janina Duszynska 
               + Anna Zych 
               + Krystyna i Józef Kamiński 
               + Z rodziny: Łupińskich i Kamińskich 
  5:00pm + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
                  O zdrowie, błog. Boże, Dary Ducha św. oraz o szczęśliwą podróż  
                  do Polski dla Ela Bagiński rq. Anna Mikołajczak 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Helena Chojnowska rq. Córka Danuta i wnuk Alex 
SUNDAY May 30  niedziela 
  7:00am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Jan i Katarzyna Pleciak rq. Siostra 
               + Stanisław Szypuła rq. Rodzina 
  8:30am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Anna Kosierb rq. Geri & Paul Ledford 
               + Jan Sołtys rq. Pawlik family 
               + Irena i Tadeusz Bąk rq. Córka 
               + Dariusz Sołtys 
               + Zenon Przywara 
               + Stanisława Piela (która zmarła w Polsce) rq. Rodzina 
               + Maria i Stanisław Czyszczoń rq. Córka 
10:30am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Kubusia rq. Chrobak family 
                  O zdrowie, błog. Boże, Dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla  
                  Joanny i syna Konrada 
                  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B. dla Jana z okazji urodzin rq. Rodz. 
               + Małgorzata Milaniak rq. Córka z rodziną 
               + Witalis Garbowski rq. Henryk Lodziato 
               + Rozalia Dwornicka rq. Lucyna i Tomasz Misiurski 
               + Lucjan i Jolanta 
               + Katarzyna Puzio rq. Janina i Mietek Majchrzak 
               + Marta Kuruc rq. Józek Kuruc 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Małgorzata Piwowarczyk (Anniv.) rq. Córka z rodziną 
               + Ewelina Krzywinska (b.r.) rq. Rodzice i rodzeństwo 
               + Zbigniew Szala (Anniv.) rq. Danuta Szala 
               + Józefa i Jan Guściora 
12:30pm    In the intention of the First Holy Communion Children 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
MONDAY May 31 poniedziałek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Lucjan i Jolanta 
TUESDAY June 1 wtorek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Mirosław Kapolka rq. Mama 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Piotr i Aleksandra Wojcik rq. Mama 
               + Lucjan i Jolanta 
WEDNESDAY June 2    środa 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Maria, Franciszek i Rafał Brynczka rq. Rodzina 
               + Lucjan i Jolanta 
THURSDAY June 3  czwartek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Jan Łapczynski (Anniv.) rq. Syn Marcin z rodziną 
               + Zofia Łapczynska rq. Syn Marcin z rodziną 
               + Lucjan i Jolanta 
FRIDAY June 4 piątek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 

               + Rozalia Dwornicka rq. Marta i Andrzej Wojdag 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Jan i Zofia Łapczyński rq. Syn W. z rodz. 
               + Lucjan i Jolanta 
SATURDAY June 5 sobota 
  7:00am + Lucjan i Jolanta 
11:30am    Podz. za łaski otrzymane i ukończenie Lekcji  
                  Religii i Szkoły Polskiej przez uczniów klas 8 
  5:00pm    O zdr., bł. Boże i opiekę M. B. dla Marioli i 
                  Jerzego z okazji 45-tej rocznicy ślubu 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka E. z córkami 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
SUNDAY June 6  niedziela 
  7:00am    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Katarzyna Puzio rq. Beata 
               + Jan Jandura rq. Rodzina 
               + Franciszka i Józef Głodek rq. Wnuczki 
               + Stefania, Stanisław i Franciszek Cynarski 
 rq. Rodzina 
  8:30am    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Kazimierz Tabor 
               + Jan Sołtys rq. Mierzwa family 
               + Dariusz Sołtys 
               + Zenon Przywara 
               + Marek Wierzba (b.r.) rq. Żona 
10:30am    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
                  W int. księży pracujących w naszej parafii i  
                  członkin Różańca św. oraz ich rodzin 
                  Podz. za otrzymane łaskiz prośbą o dalsze  
                  zdr., bł. Boże i opiekę M. B. dla Agnieszki i  
                  Dariusza Nizborski z okazji 15 rocz. ślubu 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o  
                  dalsze zdr., bł. Boże i opiekę Matki Bożej  
                  dla Wandy i Bolesława Nizborski z okazji  
                  50-tej rocznicy ślubu rq. Dzieci i wnuki 
                  O zdr., bł. Boże oraz rozwiązanie wszystkich  
                  spraw dla Teresy z okazji urodzin 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej  
                  dla Sylwii z okazji urodzin rq. Rodzina 
                  O zdr., bł. Boże i opiekę M. B.dla Antoniego i  
                  Mateusza 
               + Rozalia Dwornicka rq. Lucyna Krzysik 
               + Lucjan i Jolanta 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka E. z córkami 
               + Jan Puc rq. Żona 
               + Zofia Puc rq. Rodzina 
               + Maria i Wojciech Kozłowski rq. Rodzina 
               + Maria i Jan Kicik rq. Rodzina 
               + Maria Wójcik rq. Anna Sołtys 
               + Jan i Stanisława Sikora rq. Córka z rodz. 
12:30pm    For all ints. offered for Mother’s Day 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdr. i  
                  błog. Boże dla Tracey i Jacka Szczypien z  
                  okazji rocznicy ślubu rq. Rodzice 
                  O zdr., bł. Boże i opiekę M. B. dla Daniela 
                  Dwornickiego z okazji 11 urodzin rq. Rodzice 
               + Madeline Sierakowski(b.r.) rq. L. Ogonowski 
               + Eleanor i Agnes Ambruso rq. A. & D. 
               + Zbyszek Malinowski (Anniv.) rq. Córka z rodz. 
               + Władysława i Wiktor Kotwica 
 rq. Synowa i syn z wnuczką 
               + Teresa Kotwica 
               + Celina Sudoł rq. Brat z żoną 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Anna Kosierb rq. Bożena Niezgoda z rodz. 
               + Maria i Franciszek Surowiec rq. Dzieci 



THE MOST HOLY TRINITY 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

30 MAJA 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta. Serdeczne Bóg zapłać za ofiare! 
2. Nabożeństwo Majowe o godz. 10:00 rano. 
3. Msza św. i przyjęcie Komunii św. po raz pierwszy przez  dzieci 

o godz. 12:30p.m. Dzieci muszą być obecne o godz.  11:45 rano 
w auli parafialnej.. 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek - Piątek: BIAŁY TYDZIEŃ. Msze św. o 7:00pm. 
2. Poniedziałek: Św. Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny 

*Długi Weekend. Kancelaria parafialna jest nieczynna.  
*Słonecznego weekendu i udanego wypoczynku  
 życzymy  wszystkim naszym parafianom. Zachęcamy do  
 udziału we Mszy św. o 7:00pm w intencjitych, którzy  
 poświęcili  swoje życie w obronie kraju.  

3. Poniedziałek-Środa: Próba do Sakr. Bierzmowania o 5:30pm w 
kościele. Prosimy wszystkich kandydatow o obecność  

4. Pierwszy Piątek: 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. 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: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Nabożeństwo pierwszej soboty po Mszy św. o 7:00pm. 

PRZYSZŁA NIEDZ: UROCZ. CIAŁA I KRWI. CHRYSTUSA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 
2. Procesja do czterech ołtarzy na parkingu wokół kościoła po 

Mszy św. o godz. 10:30 rano. W procesji biorą udzial i sypią 
kwiaty dzieci, które przystąpiły w tym roku do Pierwszej 
Komunii w ubraniach pierwszokomunijnych oraz małe 
dziewczynki w strojach ludowych. Chłopcy biora udział w 
procesji. 

RÓŻNE 
1. Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Zieliński i jej rodzinie, 

właścicielce kwiaciarni „Secret Garden”, Wallington NJ za 
wykonanie przpieknych kompozycji kwiatowych, które zdobią 
naszą świątynię podczas wszelkich uroczystości, takich jak 
pierwsza komunia, bierzmowanie, odpust czy świeta. Dziekujemy 
bardzo za płatki kwiatów do sypania w czasie procesji wokól 
kościoła. Wraz ze słowami podziękowania składamy Pani Ewie i 
jej rodzinie życzenia wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w 
realizacji dalszych planów i zamierzeń.  

2. Publikacja nowych wytycznych dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa. W świetle zmian w polityce stanu New Jersey, 
które wejdą w życie 28 maja i 4 czerwca 2021 r. oczekuje się 
nastepujących zmian dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w 
czasie pandemii:  
*Zniesienie obowiązku noszenia masek w kościele. 
*Wymóg utrzymywania dystansu społecznego jest zniesiony. 
*Osoby niezaszczepione będą nadal musiały nosić maskę. 
*Osoby nie w pełni zaszczepione powiny nosić maskę w kościele. 
*Od piątku 4 czerwca wszystkie limity zgromadzeń w 
 pomieszczeniach zostaną zniesione.   
*Rozporządzenie nie dotyczy szkół. W związku z tym rok  
 szkolny zakończy się obowiązującymi protokołami dotyczącymi  
 zdrowia i bezpieczeństwa w przypadku pandemii.  

3. Drodzy Parafianie, Dyspensa od obowiązku uczectnictwa we 
Mszy św w Niedziele i Swięta Obowiązkowe zostaje zniesiona 
przez Ksieży Biskupów wszystkich diecezji w New Jersey od 
wekendu 5/6 czerwiec, Uroczystościi Bożego Ciała. Msze św. 
w naszym Sanktuarium będą transmitowane tylko w 
niedzielę o godzinie 10:30 am. We Mszach Św. 
transmitowanych mogą brać udział tylko osoby: poważnie chore, 
które z poważnych powodów nie mogą przyjść do kościoła, 
obłożnie chore leżące w domu, szpitalu lub placówce opieki 
społecznej.  

TODAY:  
1. Second collection. May God bless you for your  

generosity! 
2. May devotions at 10:00am. 
3. First Holy Communion for the children in our parish at  

12:30pm. The Communion class must meet in the  
auditorium at 11:45am. 

 

THIS WEEK: 
1. MONDAY - FRIDAY: White Week. Mass will be celebrated 

every evening at 7:00pm for the children who received First 
Holy Communion on May 23rd & 30th. Children should  
attend Mass dressed in their Communion attire.  

2. Monday: *Memorial  Day. *Parish office is closed.  
*We wish all parishioners a sunny & relaxing  
 long weekend. Everyone is encouraged to  
 attend Mass in remembrance of the men &  
 women of the Armed Forces, who sacrificed  
 their lives for the freedom of our country.  

3. Monday-Wednesday Confirmation Rehearsal at 5:30pm in 
the church. Attendance is mandatory for all Candidates.  

4. First Friday: 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.  

5. First Saturday: 7:00am Mass and novena prayers to Our  
 Lady of Częstowocha.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes from 10:00am to 1:00pm.  
*Closing of the 20/21 School Year for only 8th grade  
 students will be at 11:30am in the church.  
*Confession: 4:00pm - 5:00pm.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:          THE FEAST OF THE BODY AND  
                                       BLOOD OF CHRIST 

1. Second collection is for parish needs. 
2. Procession to the four altars outside of the shrine will 

be after 10:30am High Mass (weather permitting). All of 
our parishioners & friends are encouraged to take part in 
this procession. All children who received First Holy  
Communion this year, should attend in their communion 
attire. 

 

OTHERS: 
1. Monday, June 7, after 7:00pm Mass, Novena to Our Lady 

of Pompeii. 
2. Publications of New Health and Safety Guidelines In 

light of the changes in policy by the State of New Jersey 
which will become effective May 28th and June 4th, 2021 
regarding protocols for health and safety in time of 
pandemic, are expected to change:  
*Elimination of the requirement of masks in churches. 
*The requirement for maintaining six feet of social 
distancing is eliminated.  
*People who are not vaccinated will be required to wear a  
 mask. 
*Those not fully vaccinated should wear a mask indoors. 
*Effective Friday, June 4th, all indoor gathering limits will be  
 lifted. 
*The Executive Order does not apply to schools. Therefore,  
 the school year will conclude with the health and safety  
 protocols for the pandemic in place. 



BIERZMOWANIE 2021 
Każdy kandydat, który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2021r. musi wziąć udział w dodatkowych 
lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 

 poniedziałek, 31 maja, 2021 5:30 - 7:00 wieczorem 

 wtorek, 1 czerwca, 2021 5:30 - 7:00 wieczorem 

 środa, 2 czerwca, 2021 5:30 - 7:00 wieczorem 
 

 Próba z świadkami przed Bierzmowaniem: 
GRUPA A - poniedziałek, 7 czerwca, 2021 5:30 - 7:00 p.m. 
GRUPA B - wtorek, 8 czerwca, 2021 5:30 - 7:00 p.m. 
GRUPA C - środa, 9 czerwca, 2021 5:30 - 7:00 p.m. 
Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz ich 

świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek nie może 
być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go zastąpić i 

pouczyć o spełnieniu roli podczas Bierzmowania. 
 

 Spowiedź św. przed Bierzmowaniem: 
GRUPY A & B - czwartek, 10 czerwca, 2021 o godz 5:30 pm 
GRUPY B & C - piątek, 11 czerwca, 2021 o godz 5:30 pm 

Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni przystąpić do 
Sakramentu Spowiedzi św. 

 

 Sakrament Bierzmowania: 
 

sobota, 12 czerwca, 2021, Msza św. o godz. 5:00pm 
 

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą być 
obecni o godzinie 4:30 p.m. w sali pod kościołem. 

 

sobota, 12 czerwca, 2021, Msza św. o godz. 7:00pm 
 

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą być 
obecni o godzinie 6:30 p.m. w sali pod kościołem. 

 

niedziela, 13 czerwca, 2021, Msza św. o godz. 12:30pm 
 

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą być 
obecni o godzinie 12:00 p.m. w sali pod kościołem. 

CONFIRMATION 2021 
All Confirmation Candidates scheduled to receive the 

Sacrament of Confirmation in 2021, must participate in the 
following additional classes, held in the church: 

 

 Monday, May 31, 2021 from 5:30 - 7:00 p.m. 

 Tuesday, June 1, 2021 from 5:30 - 7:00 p.m. 

 Wednesday, June 2, 2021 from 5:30 - 7:00 p.m. 
 

 Rehearsal with Sponsors before Confirmation: 
GROUP A -   Monday, June 7, 2021 from 5:30 - 7:00p.m. 
GROUP B -   Tuesday, June 8, 2021 from 5:30 - 7:00p.m. 
GROUP C -   Wednesday, June 9, 2021 from 5:30 - 7:00p.m. 

Attendance for all candidates and their sponsors is mandatory. If 
a sponsor cannot attend, then one parent must attend and teach 

the sponsor his role during Confirmation mandatory. 
 

 Confession before Confirmation: 
GROUP A & B -  Thursday, June 10, 2021    at 5:30p.m. 
GROUP B & C -  Friday, June 11, 2021    at 5:30p.m. 

Attendance for all parents, candidates and their sponsors must go 
to Confession. Attendance is mandatory. 

 

 Sacrament of Confirmation Masses: 
 

Saturday, June 12, 2021  at 5:00p.m. Mass 
 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet in the 
church auditorium no later than 4:30 p.m. 

 

Saturday, June 12, 2021 at 7:00p.m. Mass 
 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet in the 
church auditorium no later than 6:30 p.m. 

 

Sunday, June 13, 2021  at 12:30p.m. Mass 
 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet in the 
church auditorium no later than 12:00 p.m. 

 
 

* * * * * * * * * * * * 

Drodzy Parafianie: 
 

 W imieniu nas wszystkich, pragnę złożyć najserdeczniejsze 
gratulacje i życzenia wszystkim dzieciom, które dzisiaj przyjeły 
Komunię Św. pierwszy raz. Chrystus, który przyszedł do 
waszych serc pod postacią chleba niech zawsze w nich ma 
swoje mieszkanie, chroni was od złego i błogosławi w każdym 
dniu Waszego życia.  
 

 Serdecznie dziekuję rodzicom i rodzicom chrzestnym, 
którzy są pierwszymi nauczycielami w przygotowaniu swoich 
dzieci do tak ważnego wydarzenia w ich zyciu od najmłodszych 
lat. Dziękuje pani dyrektor, Halinie Nowobilski i paniom 
katechetkom, które pomagały dzieciom w ich przygotowaniu do 
przyjęcia Pana Jezusa do swoich serc. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dear Parishioners: 
 

 On behalf of all of us, I would like to extend my most 
sincere and warmest congratulations and best wishes to all the 
children who have received their First Holy Communion this 
Sunday. I pray that God will continue to bless and watch over 
these special young people and help them to understand the 
importance of the Eucharist in their lives. 
 

 I would like to extend a great thank you to all Parents and 
Godparents, who have been setting a good spiritual example for 
their children, and who have been their child’s first teachers in 
teaching them the ways of faith. I would also like to extend great 
gratitude to those who helped prepare the children for this 
special day, especially all of our teachers and catechists. A sin-
cere Thank You to the Religious Education Program Director 
Halina Nowobilska and Catechists. They have helped prepare 
the children in their spiritual development in receiving Jesus for 
the first time. May God reward them for their ministry to our 
community and may He bless you and your families throughout 
the days of your lives! 

 

Sincerely in Christ, 
 

Fr. Stefan 
Fr. Michał 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2021 - 2022 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2021/2022 będą trwały 1 czerwca, 2021 do 31 
sierpnia, 2021 w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
Po 31 sierpnia będzie pobierana dodatkowa opłata $50.00 od 
dziecka na pokrycie kosztów reorganizacji klas i dodatkowe 
zamawianie podreczników. Całość opłaty za szkołę, lekcje 
religii i za książki uiszczamy z góry przy rejestracji dziecka i 
opłaty są bezzwrotne.  
 

 Zajęcia Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego 
Przedszkola będą odbywały w Soboty od 9:00am do 1:00pm. 
 

   Polska Szkoła    czesne: 
   Jedno dziecko   $350.00 
   Dwoje dzieci    $550.00 
   Troje dzieci    $670.00 
 

 Opłata za lekcje Religii dla parafian czynnie biorących 
udział w życiu wspólnoty parafialnej wynosi odpowiednio:  
        $120.00 za jedno dziecko 
        $160.00 za dwoje dzieci 
        $210.00 za troje dzieci 

 

 Prosimy o zapisywanie dzieci w jak najszybszym 
terminie, gdyż liczba uczniów w klasach jest ograniczona. 

Zapowiedzi Przedślubne 
lI   David Ukleja  —  Magdalena Cichon 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 
2020/21 

 

 Zakończenie Roku Szkolnego tylko dla klas 8-ych odbędzie 
się w sobotę, 5 czerwca, 2021r o 11:30 rano w kościele. 
Zapraszamy do udziału wszystkich rodziców. Po 
zakończeniu wszyscy uczniowie Klas 8-ych udadzą się do do 
auli pod kościołem na spotkanie ze swymi nauczycielami. 

 Closing of the School Year for only 8th grade students will be 
on Saturday, June 5, 2021 at 11:30am in the church. We 
encourage all parents to attend. After the closing of the 
school year all 8th grade students will go to the church 
auditorium to meet with their teachers.  

 Zakończenie Lekcji religii i szkoły polskiej roku szkolnego i 
katechetycznego 2020/21 dla dzieci uczeszczajacych na 
zajecia w soboty odbędzie się we wtorek, 8 czerwca 2021r 
Mszą Świętą o godz. 7:00 wieczorem. Po mszy św. w 
kościele dyrekcja wręczy uczniom główne nagrody i 
wyróżnienia. Świadectwa zostaną rozdane uczniom w 
klasach.  

 Closing of the 2020/21 Catechetical and School year on 
Tuesday, June 8 with 7:00pm Mass for all students  
attending CCD Religion and Polish School classes on  
Saturdays.  

 Zakończenie Roku Katechetycznego 2020/21 dla uczniów 
uczeszczajacych na lekcje religii w piatek odbędzie się w 
środę, 9 czerwca, 2021r Mszą św. o godz. 7:00pm. Po 
Mszy św., uczniowie udadzą się do swoich klas, gdzie 
otrzymaja świadectwa.  

 Closing of the 2020/21 Catechetical year on Wednesday, 
June 9, 2021 with 7:00pm Mass, for all students attending 
CCD Religion classes on Fridays. After Mass, all students 
will receive their certificates in their classrooms.  

niedziela, 30 maja, Chrzty: 
 

  3:00PM    Isabella Szczachor 
 

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

bless you always. 

 Due to the unprecedented requests for assistance from 
Catholic Charities’ food pantries and in order to fulfill our 
obligations to the poor, Bishop Sweeney has authorized a 
Diocesan-wide food collection in all parishes. We 
encourage all of our parishioners to take part in this food 
pantry to help the poor in our Diocesan community of 
Morris, Passaic, and Sussex counties. These items can be 
left in the drop off box, found under the choir, by the back 
entrances to the church, in the parish store or virtually 
https://yougivegoods.com/shop?drive=11379, until the end 
of July. May God reward you for your generosity. 

 Straight i Narrow instytucja charytatywna naszej diecezji 
zwraca sie z prośbą do nas wszystkich o zbiórkę żywności. 
Artykuły będzie można składać w pojemniku, który znajduje 
się pod chórem, w kancelarii parafialnej lub przez stronę 
internetową https://yougivegoods.com/shop?drive=11379 
do końca lipca. Za wszystkie dary składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”. 

STATEMENT OF THE NEW JERSEY BISHOPS  
Reinstating the General Obligation to Attend Mass 

 

 At this time, due to the observance of public safety 
protocols and the increase in the availability of vaccines, 
we have begun a return to some sense of normalcy in 
various sectors of our society.  
 Therefore, we the Catholic Bishops of New Jersey, 
are lifting the dispensation of the Sunday and Holy Days 
Mass obligation beginning on Saturday, June 5, 2021, and 
Sunday, June 6, 2021, Solemnity of the Most Holy Body 
and Blood of Christ. We welcome the Christian faithful to 
return to the regular participation in the Sunday Eucharist, 
the source and summit of our Catholic faith (cf. Code of 
Canon Law canon 1247 and Catechism of the Catholic 
Church, n. 2180).  
 This obligation does not apply to those who are ill; 
those who have reason to believe that they were recently 
exposed to the coronavirus or another serious or 
contagious illness; those who are confined to their home, a 
hospital, or nursing facility; or those with serious 
underlying health conditions. One should consult the local 
pastor if questions arise about the obligation to attend 
Mass (canon 87).  
 Finally, safety protocols (such as wearing masks, 
social distancing, etc.) and liturgical directives (communion 
in the hand, communion under one species, etc.) in each 
New Jersey Diocese remains in place until modified or 
revoked by the respective Diocesan Bishop.  
Given on May 20, 2021, the memorial of St. Bernardine of 
Siena. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

OŚWIADCZENIE BISKUPÓW STANU NEW JERSEY 
Przywrócenie ogólnego obowiązku uczestnictwa w 

niedzielnej Mszy Świętej 
 

 W chwili obecnej ze względu na przestrzeganie 
protokołów bezpieczeństwa publicznego i wzrost 
dostępności szczepionek rozpoczęliśmy powrót do 
pewnego poczucia normalności w różnych sektorach 
naszego społeczeństwa.  
 Dlatego my, katoliccy biskupi stanu New Jersey, 
znosimy dyspensę od uczestnictwa we Mszy Świętej w 
niedzielę i świeta nakazane rozpoczynają się w sobotę 5 
czerwca 2021 i niedzielę 6 czerwca 2021 r w Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Witamy wiernych 
chrześcijan z powrotem w regularnym uczestnictwie w 
niedzielnej Eucharystii, źródle i szczycie naszej katolickiej 
wiary (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1247 i 
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2180).  
 Obowiązek ten nie dotyczy chorych; tych, którzy mają 
powody, by wierzyć, że zostali niedawno narażeni na 
koronawirusa lub inną poważną lub zaraźliwą chorobę; 
tych którzy są przykuci do łóżka w domu, szpitalu lub 
placówce opieki; lub osoby z poważnym stanem zdrowia. 
Jeśli pojawią się pytania dotyczące obowiązku 
uczestnictwa we Mszy Świętej, należy skonsultować się z 
proboszczem parafii. (Kanon 87).  
 Wreszcie, protokoły bezpieczeństwa (takie jak 
noszenie masek, zachowanie dystansu między ludźmi itp.) 
i dyrektywy liturgiczne (komunia na rękę, komunia pod 
jedną postacią itp.) w każdej diecezji New Jersey 
obowiązują do czasu zmiany lub odwołania przez 
odpowiedniego biskupa diecezjalnego.  
 Podano w dniu 20 maja 2021 r. we wspomnienie św. 
Bernarda ze Sieny.  


