
Train up a child in the way he should go  
and when he is old,  

he will not depart from it. 
 

Proverbs 22:6   
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MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

June 20, 2021 

SATURDAY June 19 sobota 
  7:00am + Stanisław i Wacława Kuropatwa 
  1:00pm    Wedding Mass of Krystian Sudol & Aleksandra Baciak 
  5:00pm    For all souls in purgatory 
               + Anna Oko rq. Bob, Rich & Kathy Chudzik 
  7:00pm    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze,  
                  błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana z okazji 70-tych  
                  urodzin rq. Katarzyna Gazda z rodziną 
               + Leokadia Mucha 
SUNDAY June 20  niedziela 
  7:00am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Ojca 
                  O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary 
               + Stanisław i Wacława Kuropatwa 
               + Jan Drążek rq. Rodzina 
               + Krystyna Bednarz rq. Krystyna Len 
               + Julian Malkowicz i Stefan Mazan 
  8:30am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Ojca 
                  O błog. Boże dla Stanley, Stanley William Bednarz i Tom  
                  Uzzalino rq. Irene Bednarz 
                  O zdrowie dla Stanisława Mastej 
                  O zdrowie dla brata Stanisława i bratowej Alicji rq. Siostra 
               + Walenty i Anna Galuś rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Michał i Tekla Bednarz rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Emil Lorenz rq. Irene & Stanley Bednarz 
               + Kazimierz Tabor rq. Helena Tabor 
               + Józef Guściora, Michał Bednarz rq. Dzieci 
               + Jan Sołtys rq. Zbigniew Walski 
               + Stanisław Muczyński 
               + Irydrych Koztowski 
               + Sylwester Błazoń rq. Syn Marek z rodziną 
               + Antoni Maślach rq. Syn Stanisław i Córka Aleksandra 
               + Jan Maślach rq. Brat Stanisław i Siostra Aleksandra 
10:30am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Ojca 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze,  
                  zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Roberta  
                  Bednarz z okazji Dnia Ojca rq. Żona 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla mamy  
                  Janiny Michalska z okazji 86-tych urodzin 
 rq. Córka Elżbieta z rodziną 
                  O zdrowie i szczęście na dalsze lata dla Marka  
                  Łapinskiego z okazji 21-szych urodzin oraz dalsze błog.  
                  Boże rq. Rodzice i siostry 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Mariana  
                  Giełbuda z okazji Dnia Ojca rq. Żona z dziećmi 
                  O szczęśliwą podróż, błog. Boże i opiekę Matki Bożej na  
                  dalsze lata życia i pracy w Polsce dla Ewy z rodziną 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Kubusia 
 rq. Babcia Maria Łapczynska 
                  O bł. Boże i opiekę M.B. dla Stanisława Guściora, Józefa  
                  Sulich i Kamila Kołodziej z okazji Dnia Ojca rq. Rodzina 
               + Małgorzata Milaniak rq. Rodzina 
               + Jan Michalski rq. Córka Elżbieta z rodziną 
               + Katarzyna Ostrowska rq. Elżbieta z rodziną 
               + Rozalia Dwornicka rq. Anna i Józef Wida 
               + Katarzyna Puzio rq. Helena Puzio 
               + Marta Kuruc rq. Józek Kuruc 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Kazimierz Herdzik rq. Nina Herdzik-Dworakowski 

               + Helena Kaminski 
 rq. Teresa i Janek Loryś 
               + Kazimierz Chaim i Józef Stolarz 
 rq. E.A. Stolarz z rodziną 
               + Andrzej Maziarz i Tadeusz Fronc 
               + Stanisław Pieciak rq. Józefa Sudoł 
               + Beata Kraszewski rq. Barbara z rodz. 
               + Henryk Rybak (Anniv.) 
 rq. Pracownicy sklepu Piast 
12:30pm    For all ints. offered for Father’s Day 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Gabrieli i Hanny z okazji  
                  urodzin rq. Rodzice 
               + Piotr Bzdzikot i syn Edward 
 rq. Bzdzikot family 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Ojca 
               + Krystyna Bednarz rq. Przyjaciele 
               + Diana Chinalska-Vernaccha 
 rq. Brat Artur z rodziną 
MONDAY June 21 poniedziałek 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Ojca 
               + Stanisław i Wacława Kuropatwa 
TUESDAY June 22 wtorek 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Ojca 
               + Jan Michalski rq. Córka Elżbieta z rodz 
               + Stanisław i Wacława Kuropatwa 
WEDNESDAY June 23 środa 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Ojca 
               + Stanisław i Wacława Kuropatwa 
               + Clifford Mudsco rq. Anna Leśniowski 
THURSDAY June 24  czwartek 
  3:00pm    Wedding Mass of David Huamani-Paz  
                  & Sylwia Dziedzic 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Ojca 
               + Stanisław i Wacława Kuropatwa 
FRIDAY June 25 piątek 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Ojca 
                  Za wszystkich zmarłych poleconych w  
                  wypominkach 
               + Stanisław i Wacława Kuropatwa 
SATURDAY June 26 sobota 
  7:00am + Stanisław i Wacława Kuropatwa 
  5:00pm    For all ints. offered for Father’s Day 
               + Rozalia i Jan Zukowski 
 rq. Córka Janina z rodziną 
               + Roy Durocher 
 rq. J. Tabor & C. Colamedici 
               + Anna Oko 
 rq. J. Tabor & C. Colamedici 
               + Leo Jeyowski (Anniv.) 
 rq. Irene Jeyowski 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Ojca 
               + Bolesław Osada (Anniv.) 
 rq. Żona z córkami 
               + Stanisława Gugała rq. Syn z rodziną 
               + Tadeusz Gugała rq. Rodzina 
               + Halina Pankowska rq. Córka 
               + Katarzyna Hagowska rq. Córka Maria 



TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁĄ 

20 CZERWCA 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na kształcenie kleryków. 

Prosimy o ofiarność i składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. DZIEŃ OJCA. Podczas każdej Mszy św. będziemy się 

modlić w intencjach ojców i mężów żyjących i za tych którzy 
odeszli już do wieczności. Niech Bóg Ojciec obdarza Was 
wszelkimi łaskami w wypełnianiu powołania 
ojcowskiego i rodzicielskiego. 

3. Sklepik parafialny czynny od 7:30 rano - 12:30 po południu. 
4. Po każdej Mszy św. pod chórem będzie można nabyć 

zdjęcia i płyty z Pierwszych Komunii św. i Bierzmowania. 
 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Sobota: Zapisy dzieci na lekcje Religii i 

zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia Kancelarii 
parafialnej. 

2. Poniedziałek: Wspom. św. Alojzego Gonzagi,  zakonnika  
3. Wtorek: Wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa  

*Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św.   
 nabożeństwo do św. Charbela. 

4. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  

5. Czwartek: Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela  
6. Piątek: Podczas Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem 

będziemy modlić się za zmarłych poleconych w 
wypominkach. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. 

7. Sobota: Wspomnienie św. Romualda, opata  
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  
*Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy św.  
 o godz. 7:00 rano.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:       XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje w Południowej 

Ameryce. 
 

RÓŻNE: 
1. Dzień Ojca. W miesiącu czerwcu będzie odprawiana 

Msza św. gregoriańska w intencji wszystkich Ojców 
żyjących i tych, którzy odeszli już do wieczności. Msza św. 
gregoriańska będzie odprawiana w każdy dzień począwszy 
od niedzieli, 20 czerwca, do poniedziałku, 19 lipca. Koperty 
na których prosimy wypisać czytelnie intencje: imiona i 
nazwiska, znajdują się pod chórem. Zachęcamy do 
pamięci i modlitwy w intencji naszych Ojców, dziękując im 
za poświęcenie i oddanie dla nas. 

2. W niedzielę, 4 lipca, rocznica ustanowienia Diecezjalnego 
Sanktuarium św. Jana Pawła II. Podczas każdej Mszy św. 
będzie mozna uzyskać odpust zupełny. Odpust jest 
darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, 
odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych 
określonych warunków. Do uzyskania odpustu zupełnego 
wymaga się trzech warunków: 1) spowiedź sakramentalna, 
2) Komunia św., 3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

3. W poniedziałek, 5 lipca, po Mszy św. o godz. 7:00pm 
nowenna pompejańska. Serdecznie zapraszamy do 
udziału i wspólnej modlitwy.  

4. W poniedziałek, 12 lipca, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem nabożeństwo do św. Józefa. 

5. We wtorek, 13 lipca, o godz. 7:00pm Msza św. i 
nabożeństwo fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej 
Fatimskiej. Zachęcamy dziewczynek do sypania kwiatów 
oraz wiernych do licznego udziału. 

TODAY:  
1. Second collection is for Seminarian Education. May 

God bless you for your generosity! 
2. FATHER’S DAY. We will pray for the intention of all  

fathers and husbands during all Masses. May God 
bless all Fathers with abundant graces. 

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. 

4. Pictures and DVDs from First Holy Communion and 
Confirmation can be obtained after every Mass in the 
back of the church. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday — Saturday: CCD Religion & Polish School  

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Monday: Saint Aloysius Gonzaga, Religious  
3. Tuesday: Saint Paulinus of Nola, Bishop  

*Devotion to St. Charbel after 7:00pm Mass. 
4. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions 

after 7:00pm Mass.  
5. Thursday: The Nativity of Saint John the Baptist  
6. Friday: During the 7:00pm Mass, we will be praying for 

all the deceased offered for Wypominki. Devotions for 
deceased after Mass.  

7. Saturday: Saint Romuald, Abbot  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  
*Novena prayers after 7:00am Mass.  

 

NEXT SUNDAY:    XIII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for South & Latin American  

Missions and Bishops’ Overseas Relief. 
 

OTHERS: 
1. Father’s Day. During the month of June there will be 

Gregorian Masses offered for all deceased and living 
fathers. Gregorian Masses will be every day from June 
20 until July 19, during these Masses we will be 
thanking and praying in the intentions of our fathers. 
Special Father’s Day envelopes, on which you can write 
your intentions and names can be found by the 
entrances to the Shrine. We encourage all of you to 
remember and pray for our fathers, thanking them for 
their dedication, devotion, and service in fulfilling and 
implementing their parental vocation. 

2. Sunday, July 4, veneration of the relic of St. John Paul 
II and plenary indulgence during all Masses on the 
occassion of the anniversary of the dedication of our 
Diocesan Shrine of Saint John Paul II.  
 A plenary indulgence can be gained only once a day. 
In order to obtain it, the faithful must, in addition to being 
in the state of grace: 1) have sacramentally confessed 
their sins; 2) receive the Holy Eucharist; 3) pray for the 
intentions of the Holy Father. 

3. Monday, July 5, after 7:00pm Mass, Novena to Our 
Lady of Pompeii. 

4. Monday, July 12, Devotion to St. Joseph during the 
7:00pm Mass. 

5. Tuesday, July 13, after 7:00pm Mass, devotion and  
procession to Our Lady of Fatima. 



niedziela, 20 czerwca, Chrzty: 
 

  1:30PM    Alexander J. Klecha 
 

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

you always. 

Zapowiedzi Przedślubne 
II  Łukasz Pietraszewski - Marta Skowrońska 

 

Drodzy Rodzice, nauczyciele, katecheci, i uczniowie! 
 

Rok szkolny 2020/2021 dobiega końca. Jest to okazja 
do podsumowań i refleksji dotyczących funkcjonowania naszej 
szkoły w ostatnim nie łatwym roku pandemii. Wiele naszych 
działań dydaktycznych i wychowawczych w tym czasie nie byłoby 
możliwych bez wsparcia Rodziców. W imieniu Pani Dyrekcji 
Szkoły Polskiej i Lekcji religii, Pani Elżbiety Majkut, Pani Haliny 
Nowobilskiej, całego Grona pedagogicznego, Uczniów, ks. 
prefekta Michała i własnym składam serdeczne podziękowania 
Rodzicom i uczniom, którzy bardzo odpowiedzialnie podchodzili 
do wszystkich warunków, które dyktowała nam pandemia. 
 W imieniu Was wszystkich Rodziców, Nauczycieli, 
Katechetów i Uczniów Szkoły Polskiej im. Jerzego Popiełuszki 
pragnę serdecznie podziękować Pani Elżbiecie Majkut, Dyrektor 
Polskiej Szloły i Pani Halinie Nowobilski, Dyrektor Lekcji Religii za 
prowadzenie naszej szkoły przez okres sześciu, równocześnie 
pragnę poinformować, że Pani Elżbieta i Pani Halina zakończyły 
kadencję Dyrektorów w naszej placówce.  
 

Szanowne Panie Dyrektorki! 
 

 Składamy Paniom serdeczne podziękowania za pracę na 
rzecz dobra naszej szkoły, parafii i naszych dzieci. Dziękujemy za 
cierpliwość i wyrozumiałość. Chcemy podziękować również za 
uśmiech, za dobre słowo, za wiedzę, za okazywaną życzliwość i 
wsparcie. Przez te lata z wielką odpowiedzialnością kierowały 
naszą placówką, zawsze mając na uwadze dobro przede 
wszystkim uczniów. Dziękujemy za troskę o sprawy naszej szkoły, 
chociaż czasami pewnie nie było łatwo, za każdy dzień spędzony 
w jej murach, za pomoc, za poczucie bezpieczeństwa. 
Doceniamy Wasz trud włożony w zapewnienie naszym dzieciom 
jak najlepszych warunków do pogłębiania, patriotyzmu, wiedzy 
oraz pogłębienia znajomości historii i języka polskiego. 
 Pomimo upływu waszej kadencji wasze miejsce i 
doświadczenie jest w naszym sercu i placówce. Życzymy Paniom 
wszelkiej pomyślności w pracy oraz życiu osobistym, spełnienia 
założonych celów oraz marzeń. Życzymy Paniom ciągłego 
uśmiechu i samych słonecznych dni! 
 Wszystkim życzymy słonecznych, pełnych radości i 
życiowego optymizmu wakacji. Rodzice, katecheci, nauczyciele, 
uczniowie, ks Michał i ks Stefan. 

     Happy Father's Day! 
 

A Dad is a person 
who is loving and kind, 
And often he knows 
what you have on your mind. 
He's someone who listens,  
suggests, and defends. 
A dad can be one of  
      your very best friends! 
He's proud of your triumphs,  
      but when things go wrong, 
A dad can be patient and helpful 
and strong 
In all that you do, a dad's love plays 
a part. 
There's always a place for him deep in your heart. 
And each year that passes, you're even more glad, 
More grateful and proud just to call him your dad! 
Thank you, Dad...for listening and caring, 
for giving and sharing, but, especially, for just being you! Happy 
Father's Day! 

 

Tatusiu kochany, 
my z serca Ci składamy: 

Zdrowia, sił i codziennej radości, 
żadnych problemów ze stawami kości. 

Obyś miał zawsze spokojną głowę, 
do nas - dzieci nerwy stalowe. 

Cierpliwość świętą! Rękę nie ciężką 
Spokojnego ducha, kiedy trwa 

zawierucha. 

Św. Paulin z Noli, Biskup  
 Urodził się w 353 r. w pobliżu Bordeaux. Był 
potomkiem możnego rodu patrycjuszowskiego; naprawdę 
nazywał się Pontius Meropius Anicius Paulinus. Zaliczany 
jest do grona mędrców, którzy tworzyli zręby 
wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. Jego pierwszym 
nauczycielem w Bordeaux, a potem protektorem i 
przyjacielem, był wybitny retor i poeta Auzoniusz, który 
zarządzał prowincją i cieszył się względami cesarzy 
rzymskich. Rychło więc rozpoczął karierę urzędniczą, został 
konsulem i gubernatorem Kampanii. Prawdy wiary poznał 
od samego św. Ambrożego. W 379 r. poślubił Tharasię, 
chrześcijankę z Hiszpanii, i wkrótce przyjął chrzest z rąk 
św. Delfina, biskupa Bordeaux. Z Tharasią miał syna 
Celsusa, który jednak szybko zmarł; małżonkowie złożyli 
wówczas ślub czystości i postanowili poświęcić się 
wyłącznie Bogu. Młodzi małżonkowie powrócili do Francji, 
nawiedzając grób św. Marcina w Tours. Tu Paulin doznał 
niezwykłej łaski uzdrowienia z choroby oczu.  
 Paulin znalazł się w dobrach rodzinnych pod 
Barceloną, gdzie w 394 r. - z woli miejscowej ludności i za 
zgodą żony - przyjął święcenia kapłańskie. Sprzedał 
majątek i w Noli założył wspólnotę: pieniądze przeznaczył 
na wsparcie ubogich i wdów, na wykup niewolników, a 
także na budowę kościoła i ozdobienie grobu św. Feliksa z 
Noli. Wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do niego i 
ułożył ku jego czci kilka hymnów. Wiódł żywot mnicha, 
wedle surowych zasad. Zwyczajem ówczesnym miejscowy 
kler i ludność wybrali go w 410 r. na biskupa Noli. Zasłynął 
konsekwentną walką z herezją pelagianizmu oraz 
działalnością charytatywną. Szczególne oddanie 
potrzebującym wykazał podczas barbarzyńskiego najazdu 
Wizygotów na Italię. Jako biskup Paulin nawiązał szerokie 
stosunki z wieloma znakomitymi osobistościami Kościoła, 
przyjaźnił się ze świętymi: Augustynem (+ 430) i 
Hieronimem (+ 419 lub 420).  
 Zmarł 22 czerwca 431 r. Jego żywot napisał kapłan 
Uraniusz, który spędził szereg lat u boku Świętego. Św. 
Paulin zostawił po sobie sporo listów i poezji. Z jego 
hymnów dochowało się do naszych czasów 31. Należy 
więc do czołowych poetów pierwszych wieków 
chrześcijaństwa na Zachodzie. Od samego początku jego 
grób, położony obok sanktuarium św. Feliksa z Noli, był 
celem czci i pielgrzymek. W wieku XI jego ciało 
przeniesiono do Rzymu, do kościoła na wyspie rzeki Tybr. 
Obecnie spoczywają w sarkofagu-trumnie w kościółku w 
miejscowości Sutera na Sycylii obok relikwii św. Onufrego 
Wielkiego. Paulin jest patronem Noli (region Kampania we 
Włoszech).  



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. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2021 - 2022 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2021/2022 będą trwały do 31 sierpnia, 2021 od 
poniedziałku - wtorku i czwartku - piątku od godz. 4:00pm - 
8:00pm, i w soboty od godz. 8:30am - 2:00pm. 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:  
        $100.00 za jedno dziecko 
        $140.00 za dwoje dzieci 
        $160.00 za troje dzieci 
 

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

If any person may have been abused by any priest, they should 
immediately contact their local County Prosecutor’s Office and 
the Diocese’s Victims Assistance Coordinator: Dr. Ken McNiel at 
973-879-1489. You may also be in touch with either of the 
Diocesan Response Officers: Rev. Msgr. T. Mark Condon, Vicar 
General and Moderator of the Curia, 973-777-8818 Ext. 205 or 
Sister Joan Daniel Healy, S.C.C., Chancellor/Delegate for 
Religious, 973-777-8818 Ext. 248. The entire text of the Policy of 
the Diocese of Paterson in Response to Complaints of Sexual 
Abuse is available on the Diocesan Web Site: 
www.patersondiocese.org. 
 

* * * * * * * * * 
Przypadki molestowania oraz inne nadużycia popełnione przez 
kler, prosimy zgłaszać do lokalnego biura prokuratora albo do 
diecezjalnego koordynatora pomocy ofiar: Dr. Ken McNiel 
telefon 973-879-1489. Można także zawiadomić jednego z tych 
diecezjalnych urzędników: Rev. Msgr. James. T. Mark Condon, 
Wikariusz i Kurator, 973-777-8818 ext. 205 albo Joan Daniel 
Healy, S.C.C., Kanclerz/Delegat do spraw religijnych, 973-777-
8818 ext. 248. Pełny tekst polisy diecezjalnej do spraw 
molestowania seksualnego jest dostępny na stronie 
internetowej: www.patersondiocese.org. 

 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”. 

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 


