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Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 
Tel.: 973-928-4885            www.akademiamalucha.us 

e-mail: info@akademiamalucha.us 

Sunday Masses: 
 Saturday: 5:00 P.M. & 7:00P.M. 
 Sunday: 7:00, 8:30, & 10:30 A.M., 12:30 & 7:00 P.M. 
 
Weekday Masses: 
  7:00 P.M.  
 
Confessions: 
 Saturdays: 4:00 - 5:00 P.M. 
 Sundays: before each Mass 
 Daily:  6:30 - 7:00 P.M. 
 

Baptisms:  Please contact the parish office in order to make 
  arrangements for the date and time of the 
  Baptism. 

Msze św. w Niedzielę: 
 Sobota: 5:00 P.M. i 7:00P.M. 
 Niedziela:  7:00, 8:30 i 10:30 A.M., 12:30 i 7:00 P.M. 
 

Msze św. w tygodniu: 
   7:00 wieczorem 
 
Spowiedź: 
 Sobota: 4:00 - 5:00 po południu 
 Niedziela: przed każdą Mszą św. 
 Codziennie: 6:30 - 7:00 wieczorem 
 

Chrzest:  Prosimy o skontaktowanie się z kancelarią 
    parafialną w celu ustalenia daty i godziny 
    Chrztu św. 

Parish Office Hours 
 

 Monday, Tuesday, & Friday: 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
       4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
       Wednesday & Thursday: 4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
         Saturday: 9:00 A.M. - 12:00 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: 9:00 A.M. - 12:00 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 

August 8, 2021 

SATURDAY August 7 sobota 
  7:00am    O błog. Boże dla Jessica, Gavin i Calvin Williams 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
  1:00pm    Wedding Mass of Damian Zieba & Natalia Stolarz 
  3:00pm    Wedding Mass of Henryk Teper & Agnieszka Lyko 
  5:00pm + Anna Oko rq. Bob, Rich & Kathy Chudzik 
  7:00pm    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdr., Dary Ducha  
                  św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Małgorzaty 
                  O szczęśliwą operację, zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Andrzeja Szcząchor 
               + Rafał Brynczka (Anniv.) rq. Rodzina 
SUNDAY August 8  niedziela 
  7:00am + Stanisław Glodek rq. Rodzina 
               + Maria i Walenty Błądek rq. Córka Bertha z rodziną 
               + Emil Panas (Anniv.), Jan i Maria Zawadzki rq. Ela Panas 
  8:30am    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdr. i błog. Boże  
                  dla Urszuli i Stanisława Łabuda z okazji 35-tej rocznicy ślubu 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Anioła Stróża dla Emilii Anny  
                  Leja w dniu Chrztu św. 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Anioła Stróża dla Liam Gavin 
                  Krząstek z okazji Chrztu św. 
                  O zdrowie i błog. Boże w dniu urodzin dla Tyler Bednarz 
 rq. Grandparents 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Sylwii z okazji urodzin 
 rq. Rodzice i siostra 
                  O zdr., bł. Boże i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla rodziny 
                  W intencji Panu Bogu wiadomej 
               + Kazimierz Tabor rq. Helena Tabor 
               + Anna Kosierb rq. Kathleen Moskal 
               + Jan Sołtys rq. Karolina Gołębiowska 
               + Barbara, Bronisława oraz Stanisław Skorupa rq. Syn i mąż 
               + Stefania Muzyk i Jan Chojnowski rq. Rodzina 
               + Fryderyk Seremak 
10:30am    O zdrowie i błog. Boże dla Simona Ziółkowskiego z okazji  
                  10-tych urodzin 
               + Rozalia Dwornicka rq. Helen Grigus 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Jan Rusnaczyk rq. Jan i Renata Lejawa z rodziną 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Monika Polak rq. Wnuk 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Zofia Kopeć rq. Rodzina 
               + Stanisława Pięciak rq. Córki z rodziną 
               + Maria i Bolesław Węglarz rq. Syn z rodziną 
               + Mariana Kalata rq. Ciotka 
               + Elżbieta Prokop (Anniv.) 
               + Józef Majcher rq. Rodzina 
               + Elżbieta Nowak (Anniv.) rq. Rodzina 
               + Zuzanna Kata rq. Mąż 
12:30pm    For all souls in purgatory 
  7:00pm + Janusz Żmijewski 
MONDAY August 9 poniedziałek 
  8:00am + Leokadia Miernikiewicz 
  7:00pm + Maria Ciosmak rq. Janek z rodziną 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Piotr Baczewski (Anniv.) rq. Halina 
TUESDAY August 10 wtorek 
  8:00am + Janusz Żmijewski 
  7:00pm + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
WEDNESDAY August 11    środa 
  8:00am + Tomasz Fiedorowicz 

  7:00pm    O zdr. i bł. Boże z okazji 31-ej rocz. ślubu 
                  O zdrowie dla Stanisława i Mariirq. Dzieci 
               + Donn B. Sudol rq. Brother Glen 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
THURSDAY August 12  czwartek 
  8:00am + Krzysztof Dróżdż 
  7:00pm + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
FRIDAY August 13 piątek 
  7:00am + Leokadia Miernikiewicz 
  7:00pm    Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane  
                  łaski z prośbą o dalsze 
                  O zdr. i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla  
                  dzieci i wnuków rq. Rodzice 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Krystyna Bednarz 
SATURDAY August 14 sobota 
  7:00am + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
  1:00pm    Wedding Mass of Kamil Stec & Amanda  
                  Stillman 
  5:00pm + Drozd family (Anniv.) rq. Irene Jeyowski 
               + Anna Oko rq. Cindi & Bob Takacs 
  7:00pm + Danuta Krawiec (Anniv.) rq. Siostra Maria 
SUNDAY August 15 niedziela 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Wanda Sak 
  8:30am    O zdr., bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla  
                  Olivii z okazji 7-mych urodzin rq. Rodzice 
               + Aleksander Toporkiewicz rq. Żona 
               + Jan Sołtys rq. Helena Jaworska 
               + Mariana Kalata rq. Kuzynki 
               + Z rodzin: Bator i Klag rq. Rodzina 
               + Zofia Łabuda rq. Syn z rodziną 
               + Marian Franciszek Sudoł rq. Żona i dzieci 
10:30am    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o  
                  dalsze zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Krzysztofa i Doroty Staszałek z  
                  okazji 24-tej rocznicy ślubu 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o  
                  dalsze zdrowie i błog. Boże dla Alice i  
                  Piotr Stokłosa z okazji 7-mej rocznicy  
                  ślubu rq. Rodzice 
                  O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki  
                  Bożej dla Bartosza Staszałek z okazji  
                  22-ich urodzin rq. Rodzice 
                  O zdrowie, błog. Boże oraz rok pełen  
                  sukcesów dla Wiktorii i Magdy Lejawa 
               + Franciszek, Józef i Roman Kowal;  
                  Władysław Barnaś rq. Siostra i mama 
               + Rozalia Dwornicka rq. Jamiołkowski fam. 
               + Marta Kuruc rq. Aniela Kuruc 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Marcin Król rq. Król family 
               + Józef Puzio (Anniv.) rq. Rodzina 
               + Jan Rusnaczyk 
 rq. Jan i Renata Lejawa z rodziną 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
12:30pm    For all souls in purgatory 
  7:00pm    Podziękowanie za otrzymane łaski z  
                  prośbą o dalsze zdrowie, Dary Ducha  
                  św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej  
                  Pomocy dla Małgorzaty 



NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

8 SIERPNIA 2021 

DZISIAJ:  
1. W naszej parafii będziemy gościć Ks. Jana Stefanów z 

Katolickiej Federacji Bibijnej, który podczas każdej Mszy 
św. podzieli się z nami doświadczeniami misyjnymi. 
Druga kolekta przeznaczona na Missionary 
Cooperation Plan. Prosimy o ofiarność i składamy 
serdeczne Bóg zapłać. 

2. Sklepik parafialny czynny od 7:30 rano - 12:30 po 
południu. W sklepiku parafialnym można zamówić Mszę 
św., opłacić składki parafialne lub nabyć kartki z okazji 
urodzin, imienin, chrztu św., ślubu, bierzmowania, dnia 
Matki i Ojca oraz inne. Serdecznie zapraszamy przed 
lub po Mszach św.  

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek - Piątek: Msze święte będą odprawiane o 

godzinie 8:00 rano w kaplicy. Zachęcamy do udziału 
oraz do zamawiania intencji mszalnych.  

2. Poniedziałek — piatek, od godz. 4:00pm-8:00pm  
 zapisy dzieci na lekcje Religii i zajęcia Polskiej Szkoły.  
*Sobota: od godz. 9:00am-12:00 w południe zapisy  
 dzieci na lekcje Religii i zajęcia Polskiej Szkoły.  
*Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły będą  
 trwały do 31 sierpnia. 

3. Poniedziałek: Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,  
 dziewicy i męczennicy, patronki Europy  
*Podczas Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem  
 nabożeństwo do św. Józefa. 

4. Wtorek: Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika  
5. Środa: Wspomnienie św. Klary, dziewicy  

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

6. Czwartek: Wspomnienie św. Franciszki de Chantal, 
zakonnicy 

7. Piątek: 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. 

8. Sobota: Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,  
 prezbitera i męczennika  
*Nowenna do M.B. Częst. po Mszy św. o godz. 7:00am.  
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:       UROCZYSTOŚĆ 
      WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚW.  MARYI  PANNY 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
2. Poświęcenie ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 
 
RÓŻNE: 
1. W niedzielę, 22 sierpnia, Msza św. o godz. 7:00 

wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela. 
2. W piątek, 27 sierpnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 

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

3. W poniedziałek, 6 września, po Mszy św. o godz. 
7:00pm 7 miesiąc nowenny pompejańskiej w intencji 
wszystkich rodzin i parafian. Serdecznie zapraszamy do 
udziału i wspólnej modlitwy.  

TODAY:  
1. Rev. Jan Stefanow, S.V.D., General Secretary of the 

Catholic Biblical Federation and Executive Director of 
the Friends of the Catholic Biblical Federation will speak 
about his mission experience, during all Masses.  
Second collection is for the Missionary Cooperation 
Plan. May God bless you for your generosity! 

2. 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 — Saturday: CCD Religion & Polish School  

registration in the rectory from 4:00 - 8:00pm during the 
week and 9am - 12pm on Saturdays. Registration will 
be open until August 31st. 

2. Monday: Saint Teresa Benedicta of the Cross, 
 Virgin, Martyr  
*Devotion to St. Joseph during the 7:00pm Mass. 

3. Tuesday: Saint Lawrence, Deacon, Martyr 
4. Wednesday: Saint Clare, Virgin  

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

5. Thursday: Saint Jane Frances de Chantal, Religious  
6. Friday: After 7:00pm Mass, Devotion and procession to 

Our Lady of Fatima. 
7. Saturday: Saint Maximilian Kolbe, Priest, Martyr  

*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  

 
NEXT SUNDAY:       THE  ASSUMPTION  OF  THE  
          BLESSED  VIRGIN  MARY 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
2. Blessing of flowers during every Mass. 
 
OTHERS: 
1. Sunday, August 22, Devotion to St. Charbel after 

7:00pm Mass. 
2. Friday, August 27, during the 7:00pm Mass, we will be 

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

3. Monday, September 6, after 7:00pm Mass, 7th month 
of Novena to Our Lady of Pompeii. 

niedziela, 8 sierpnia, Chrzty: 
 

2:00PM    Emilia A. Leja 
 

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

bless you always. 

 + Henrykę Puchalik 
 + Jan Tomaszkowicz 
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 (c. d.) St. Maximilian Kolbe died on August 14 and his 
remains were cremated on August 15, the same day as the 
Assumption of Mary feast day. 
 Recognized as the Servant of God, Kolbe was beatified 
as a "Confessor of the Faith" on October 17, 1971 by Pope 
Paul VI and canonized by Pope John Paul II on October 10, 
1982. Pope John Paul II declared Kolbe not a confessor, but 
a martyr. 
Kolbe's is often depicted in a prison uniform and with a needle 
being injected into an arm. He is the patron saint of drug ad-
dicts, prisoners, families, and the pro-life movement and his 
feast day is celebrated on August 14. 

St. Maximilian Kolbe 
 St. Maximilian Kolbe was born as  
Raymund Kolbe on January 8, 1894, Zdunska 
Wola, Poland, part of the Russian Empire. He 
was a Polish Conventual Franciscan friar and 
a martyr in the German death Camp of 
Auschwitz during World War II. 
 St. Maximilian Kolbe was very active in 
promoting the Immaculate Virgin Mary and is 
known as the Apostle of Consecration to 
Mary. Much of his life was strongly influenced by a vision he 
had of the Virgin Mary when he was 12. 
 "That night I asked the Mother of God what was to be-
come of me. Then she came to me holding two crowns, one 
white, the other red. She asked me if I was willing to accept 
either of these crowns. The white one meant that I should 
persevere in purity, and the red that I should become a mar-
tyr. I said that I would accept them both." 
 One year after his vision, Kolbe and his elder brother, 
Francis joined the Conventual Franciscans. In 1910, Kolbe 
was given the religious name Maximilian, after being allowed 
to enter the novitiate, and in 1911, he professed his first 
vows. 
 At the age of 21, Kolbe earned a doctorate in philosophy 
from the Pontifical Gregorian University. He would also earn a 
doctorate in theology by the time he was 28.St. Maximilian 
Kolbe organized the Militia Immaculata (Army of the Immacu-
late One) after witnessing demonstrations against Pope St. 
Pius X and Benedict XV. His goal was to work for the conver-
sion of sinners and enemies of the Church, specifically, the 
Freemasons and he would so with the intercession of Mary. 
 In 1918, he was ordained a priest and continued his 
work of promoting Mary throughout Poland. Over the next 
several years, Kolbe took on publishing. He founded a month-
ly periodical titled, "Rycerz Niepokalanej" (Knight of the Im-
maculate). He also operated a religious publishing press and 
founded a new Conventual Franciscan monastery at Niepoka-
lanow, which became a major religious publishing center. 
 Kolbe also founded monasteries in both Japan and In-
dia. To this day, the monastery in Japan remains prominent in 
the Roman Catholic Church in Japan. 
 In 1936, Kolbe's poor health forced him to return home 
to Poland, and once the WWII invasion by Germany began, 
he became one of the only brothers to remain in the monas-
tery. He opened up a temporary hospital to aid those in need. 
When his town was captured, Kolbe was sent to prison but 
released three months later. 
 Kolbe refused to sign a document that would recognize 
him as a German citizen with his German ancestry and con-
tinued to work in his monastery, providing shelter for refugees 
- including hiding 2,000 Jews from German persecution. After 
receiving permission to continue his religious publishing, Kol-
be's monastery acted as a publishing house again and issued 
many anti-Nazi German publications. 
 On February 17, 1941, the monastery was shut down; 
Kolbe was arrested by the German Gestapo and taken to the 
Pawiak prison. Three months later, he was transferred to 
Auschwitz. 
 Never abandoning his priesthood, Kolbe was the victim 
to severe violence and harassment. Toward the end of his 
second month in Auschwitz, men were chosen to face death 
by starvation to warn against escapes. Kolbe was not chosen 
but volunteered to take the place of a man with a family. 
 It is said during the last days of his life Kolbe led prayers 
to Our Lady with the prisoners and remained calm. He was 
the last of the group to remain alive, after two weeks of dehy-
dration and starvation. The guards gave him a lethal injection 
of carbolic acid. The stories tell that he raised his left arm and 
calmly awaited death. 

Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

 Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej 
stanowi dogmat naszej wiary, choć 
formalnie ogłoszony stosunkowo 
niedawno przez papieża Piusa XII 1 
listopada 1950r w konstytucji apos-tolskiej 
Munificentissimus Deus: 
"...powagą Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i 

Pawła i Naszą, ogłasz-amy, orzekamy i określamy jako 
dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka 
Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu 
ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do 
chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105). 
 Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w 
bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i 
niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym 
dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz 
Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i 
obyczajów, jest nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, że 
prawda ta była od dawna w Kościele uznawana. Papież ją 
tylko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził 
i usankcjonował. 
 Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała 
swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do 
swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, 
było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI 
wieku cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na 
Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia 
osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało 
lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie 
istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy 
bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701) ustanawia na tę 
uroczystość procesję. Papież Leon IV (+855) dodał do tego 
święta wigilię i oktawę. 
 Z pism św. Grzegorza z Tours (+594) dowiadujemy się, 
że w Galii istniało to święto już w VI w. Obchodzono je jednak 
nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale na to święto, 
używanym wówczas w Galii, czytamy, że jest to "jedyna 
tajemnica, jaka się stała dla ludzi - Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny". W prefacji zaś znajdujemy słowa: 
"Tę, która nic ziemskiego za życia nie zaznała, słusznie nie 
trzyma w zamknięciu skała grobowa". 
 15 sierpnia obchodzą pamiątkę tej tajemnicy również 
Chaldejczycy, Syryjczycy i maronici. Kalendarz koptyjski pod 
dniem 21 sierpnia opiewa Wniebowzięcie ciała Matki Bożej do 
nieba. Różne bywają nazwy tej uroczystości: Wzięcie Maryi 
do nieba, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznien-ie Maryi. Nie 
wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli 
przekonani o fizycznej śmierci Matki Najświętszej. Dlatego 
także Pius XII w swojej konstytucji apostolskiej nie mówi nic o 
śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego 
wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja 
umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy 
też przeszła do chwały nie umierając, lecz "zasypiając". 



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 

Msze święte i nabożeństwa ku czci św. Józefa: 
 

poniedziałek, 9 sierpnia 
poniedziałek, 14 września 

poniedziałek, 11 października 
poniedziałek, 15 listopada 
poniedziałek, 13 grudnia 

 

Zachęcamy parafian do udziału. 

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:  
        $120.00 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. 

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 

 

Całotygodniowe Polskie Przedszkole 
„Akademia Malucha” 

26 Wall Street, Passaic, New Jersey 
www.akademiamalucha.us 

Tel. 973-928-4885 
 

Oferujemy: 

• Opiekę nad dziećmi od 2 i pół roku do 6 lat 

• Zajęcia od poniedziałku do piątku 

• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

• Zajęcia logopedyczne 

• Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 

• Przygotowanie do zerówki 

Informujemy naszych drogich Parafian, że w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Św. o godz. 7:00 

wieczorem nowenna pompejańska.  
Poniżej podajemy plan nabożeństw do końca 2021r: 

8 listopada 
6 grudnia 

6 września 
4 października 


