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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 15, 2021 

SATURDAY August 14 sobota 
  7:00am    W intencji Panu Bogu wiadomej 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Katarzyna i Wojciech Kazecki rq. Córka 
  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 
               + Jadwiga Pietrzycka rq. Córka Iwona 
               + Bronisław Dziuba (który zmarł w Polsce) rq. Siostry z rodz. 
               + Sławomir Leśniowski (b.r.) rq. Siostra 
SUNDAY August 15  niedziela 
  7:00am    O szybki powrót do zdrowia dla Anny 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Wanda Sak 
               + Marianna i Paweł Sobocinski rq. Rodzina 
               + Romuald Kucharski rq. Rodzina 
  8:30am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie,  
                  błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marleny i Roberta z okazji  
                  5-tej rocznicy ślubu oraz dla córeczki 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie,  
                  błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Doroty i Romka z okazji  
                  32-ej rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci i wnuków 
                  O zdrowie, błog. 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 zdr., bł. Boże i  
                  opiekę Matki Bożej dla Anny i Jana Król z okazji rocz. ślubu 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdr. i bł. Boże dla  
                  Alice i Piotra Stokłosa z okazji 7-mej rocz. ślubu rq. Rodzice 
                  O zdrowie, błog. Boże oraz rok szkolny pełen sukcesów dla  
                  Wiktorii i Magdy Lejawa 
                  O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Bartosza  
                  Staszałek z okazji 22-ich urodzin rq. Rodzice 
                  O zdrowie, bł. Boże i opiekę M.B. dla Pawła z okazji urodzin 
                  O zdr. i błog. Boże dla Ewy rq. Siostra i syn Chrzestny z rodziną 
               + Franciszek, Józef i Roman Kowal; Władysław Barnaś 
 rq. Siostra i mama 
               + Rozalia Dwornicka rq. Jamiołkowski family 
               + 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    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdr., Dary Ducha  
                  św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Małgorzaty 
               + Jadwiga Pietrzycka rq. Córka Iwona 
MONDAY August 16 poniedziałek 
  8:00am + Janusz Żmijewski 
  7:00pm + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
TUESDAY August 17 wtorek 
  8:00am + Tomasz Fiedorowicz 

  7:00pm + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
WEDNESDAY August 18    środa 
  8:00am + Krzysztof Dróżdż 
  7:00pm    O zdr., bł. Boże oraz opiekę M.B. dla Kasi  
                  i Roberta Kruk z okazji dnia ślubu rq. Rodz 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Sebastiana z okazji urodzin 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
THURSDAY August 19  czwartek 
  8:00am + Janusz Żmijewski 
  7:00pm    O błog. Boże i opiekę M.B. dla ojczyzny  
                  Polski i o nawrócenie grzeszników 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
FRIDAY August 20 piątek 
  7:00am + Tomasz Fiedorowicz 
  7:00pm + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
SATURDAY August 21 sobota 
  7:00am + Stefania i Ambroży Drążek 
 rq. Syn Edward z rodziną 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
  2:30pm    Wedding Mass of Alexandra Atiencia &  
                  Adrian Bak 
  5:00pm    O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki  
                  Bożej dla Darka z okazji urodzin 
               + Anna Oko rq. Cindi & Bob Takacs 
  7:00pm    For all souls in purgatory 
SUNDAY August 22   niedziela 
  7:00am    O zdrowie, błog. Boże i Dary Ducha św.  
                  dla Liam Drążek 
  8:30am    O zdr., bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla  
                  Marcina z okazji 20-tych urodzin rq. Rodz 
               + Anna Kosierb rq. Debbie & Robert Kuehr 
               + Jan Sołtys rq. Maria Marszałek 
               + Dariusz Sołtys rq. Rodzina 
               + Bartosz Dmochowski 
               + Wiesław Dmochowski 
               + Stanisław Orzechowski 
               + Walenty i Weronika Król (Anniv.) 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki  
                  Bożej dla Daniela Szala z okazji 4-tych  
                  urodzin rq. Babcia i dziadek 
                  O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki  
                  Bożej dla Jana Lejawa z okazji urodzin 
 rq. Żona i córki 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Rozalia Dwornicka rq. Anna Magiera 
               + Jerzy Maczuga (Anniv.) 
 rq. Żona, syn, synowa i wnuki 
               + Jan Rusnaczyk rq. J. i R. Lejawa z rodz. 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Mariana Kalata rq. M. i C. Błazon 
               + Maria i Franciszek Łasica 
 rq. Julia Krawiec z rodziną 
               + Lubomira Stafiniak (Anniv.) 
 rq. Córka Maria z rodziną 
12:30pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej Różańcowej dla Wiktorii Brauntsch  
                  z okazji 18-tych urodzin rq. Rodzina 
                  O zdr., bł. Boże i opiekę M.B. dla Kubusia 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Jakuba i  
                  Alberta z okazji urodzin 
  7:00pm + Krzysztof Dróżdż 



THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY 

15 SIERPNIA 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 

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.  

3. Poświęcenie ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek - Piątek: Msze święte są 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.  

3. Poniedziałek: Wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, 
króla 

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

5. Czwartek: Wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera  
6. Piątek: Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora 

Kościoła 
7. Sobota: Wspomnienie św. Piusa X, papieża  

*Nowenna do M.B. Częst. po Mszy św. o godz. 7:00am.  
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:    XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 
2. Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św. 

nabożeństwo do św. Charbela. 
 
RÓŻNE: 
1. Zapisy na Lekcje Religii i zajęcia Szkoły Polskiej na  

2021 - 2022. Opłata za Polską Szkołę: $350.00 za 
jedno dziecko, $550.00 za dwoje dzieci, $670.00 za 
troje dzieci.  
Opłata za lekcje Religii: $120.00 za jedno dziecko, 
$140.00 za dwoje dzieci i $160.00 za troje dzieci. 

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.  

4. W poniedziałek, 13 września, podczas Mszy św. o 
godz. 7:00 wieczorem nabożeństwo do św. Józefa. 

5. We wtorek, 14 września, 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 Diocesan Assessment. 

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. 

3. Blessing of flowers during every Mass. 
 
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. 

2. Monday: Saint Stephen of Hungary 
3. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions 

after 7:00pm Mass.  
4. Thursday: Saint John Eudes, Priest  
5. Friday: Saint Bernard, Abbot, Doctor of the Church  
6. Saturday: Saint Pius X, Pope  

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

 
NEXT SUNDAY:  XXI  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for electricity. 
2. Devotion to St. Charbel after 7:00pm Mass. 
 
OTHERS: 
1. 2021-2022 CCD Religion & Polish School  

Registration. Polish School fee: $350.00 for one 
child, $550.00 for two children and $670.00 for 
three children.   
CCD Religion Class fee: $120.00 for one child, 
$140.00 for two children and $160.00 for three 
children.  

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. 

4. Monday, September 13, after 7:00pm Mass,  
Devotion, and procession to Our Lady of Fatima. 

5. Tuesday, September 14, Devotion to St. Joseph 
during the 7:00pm Mass. 

“Be generous in answering Jesus’ call 
inviting you to put out into the deep 

and become His witnesses, 
discovering the trust He puts in you to 

devise a future together with Him. 
Above all, to fulfill this mission the 

Church is entrusting to you requires 
that you cultivate a genuine life of 

prayer nourished by the Sacraments, 
especially the Eucharist and 

Confession.” 
~ Saint John Paul II 
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Św. Bernard  
 Bernard urodził się w rycerskim rodzie 
burgundzkim, na zamku Fontaines pod Dijon 
(Francja) w 1090 r. Jego ojciec, Tescelin, 
należał do miejscowej arystokracji jako wasal 
księcia Burgundii. Jego matka (Aletta) była 
córką hrabiego Bernarda z Montbard. Jako 
chłopiec Bernard uczęszczał do szkoły 
prowadzonej przez kanoników diecezjalnych 
w St. Vorles, gdzie ojciec Bernarda miał 
swoją posiadłość. Ojciec marzył dla syna o karierze na dworze 
księcia Burgundii. W Boże Narodzenie Bernardowi miało się 
pojawić Dziecię Boże i zachęcać chłopca, aby poświęcił się 
służbie Bożej. Kiedy Bernard miał 17 lat (1107), umarła mu 
matka. Zwrócił się wówczas do Maryi, by mu zastąpiła matkę 
ziemską. Będzie to jeden z rysów charakterystycznych jego 
ducha: tkliwe nabożeństwo do Bożej Matki.  
 Mając 22 lata wstąpił do surowego opactwa cystersów w 
Citeaux, pociągając za sobą trzydziestu towarzyszy młodości. 
Niedługo potem również jego ojciec wstąpił do tego opactwa. 
Żywoty Bernarda głoszą, że wśród niewiast powstała panika, iż 
nie będą miały mężów, bo wszystko, co było najszlachetniejsze, 
Bernard zabrał do zakonu.  
 Nadmierne pokuty, jakie Bernard zaczął sobie zadawać, 
tak dalece zrujnowały jego organizm, że był już bliski śmierci. 
Kiedy tylko poczuł się nieco lepiej, wraz z 12 towarzyszami 
został wysłany przez św. Stefana, opata, do założenia nowego 
opactwa w pobliżu Aube, w diecezji Langres, któremu Bernard 
od pięknej kotliny nadał nazwę Jasna Dolina (Clara Vallis - 
Clairvaux). Jako pierwszy opat tegoż klasztoru otrzymał 
święcenia kapłańskie. Miał wówczas 25 lat. W tym opactwie 
pozostał przez 38 lat jako opat. Stąd też rozpowszechniał dzieło 
św. Roberta (+ 1110) i św. Stefana (+ 1134) przez założenie 68 
nowych opactw, toteż słusznie nadano mu tytuł 
współzałożyciela zakonu cystersów. Bernard nadał mu bowiem 
niebywały dotąd rozwój w całej Europie. Co więcej, oprócz 
nowych kandydatów w szeregi jego synów duchowych zaczęli 
się zaciągać także zwolennicy reformy z wielu opactw 
benedyktyńskich.  
 Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny 
zakonnej. Zasłynął także jako myśliciel, teolog i kontemplatyk. 
Umiał łączyć życie czynne z mistyką. Mając do dyspozycji na 
rozmowę z Bogiem tak mało czasu w ciągu dnia, poświęcał na 
nią długie godziny nocy. Założył około trzystu fundacji 
zakonnych, w tym także cysterską fundację w Jędrzejowie. 
Wywarł wpływ na życie Kościoła swej epoki. Był jedną z 
największych postaci XII wieku. Nazwano go "wyrocznią 
Europy". Był obrońcą papieża Innocentego II. Położył kres 
schizmie Anakleta w Rzymie. Z polecenia Eugeniusza III ogłosił 
II krucjatę krzyżową. Napisał regułę templariuszy, zakonu 
powołanego w 1118 r. do ochrony pielgrzymów od napadów i 
stania na straży Grobu Chrystusa. Wyjednał także u papieża jej 
zatwierdzenie.  
 Bernard bardzo żywo bronił czystości wiary. Wystąpił 
przeciwko tezom Abelarda, znanego dialektyka, bardzo 
awanturniczego i zbyt intelektualizującego prawdy wiary. Skłonił 
go do pojednania z Kościołem.  
 Bernard zasłynął także swymi pismami. Jest ich wiele: od 
drobnych rozpraw teologicznych, poprzez utwory ascetyczne, 
kończąc na listach i kazaniach. Z traktatów najważniejsze to: O 
łasce i wolnej woli, O stopniach pokory i pychy, Księga o 
miłowaniu Boga, Pięć ksiąg do papieża Eugeniusza III. Z jego 
kazań najpiękniejsze to komentarze do Pieśni nad pieśniami 
(1136) i O Najświętszej Maryi Pannie. Wśród listów zachował 
się także list do biskupa krakowskiego.  
 Bernard wyróżniał się także nabożeństwem do Męki 
Pańskiej. Na widok krzyża zalewał się obfitymi łzami. Bracia 
zakonni widzieli nieraz, jak czule rozmawiał z Chrystusem 
ukrzyżowanym. Dla wyrażenia swojej miłości do NMP nie tylko 
pięknie o Niej pisał, ale często Ją pozdrawiał w Jej świętych 
wizerunkach. Powtarzał wówczas radośnie Ave, Maria!  

 (c. d.) Legenda głosi, że raz z figury miała mu 
odpowiedzieć Matka Boża na to pozdrowienie słowami: Salve, 
Bernardzie! Ikonografia często przedstawia go w tej właśnie 
sytuacji. Nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu tytuł "doktora 
miodopłynnego".  
 Zmarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 r. Do chwały świętych 
wyniósł go papież Aleksander III w 1174 roku. Doktorem 
Kościoła ogłosił Bernarda papież Pius VIII w 1830 roku. W 
osiemsetną rocznicę jego śmierci Pius XII w 1953 r. wydał ku 
czci św. Bernarda piękną encyklikę, zaczynającą się od słów 
Doktor miodopłynny. Bernard jest czczony jako patron 
cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, a 
także pszczelarzy; wzywany jako opiekun podczas klęsk 
żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci.  
 W ikonografii Bernard przedstawiany jest w stroju 
cysterskim. Jego atrybutami są m.in.: księga, krzyż opacki, 
krucyfiks; Matka Boża z Dzieciątkiem, narzędzia Męki Pańskiej, 
pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli, ul.  

Wspom. św. Stefana Węgierskiego, króla  
 Stefan był synem księcia węgierskiego 
Gejzy i Adelajdy - córki księcia polskiego 
Mieszka I. Urodził się w ówczesnej stolicy 
Węgier, Ostrzychomiu (Esztergom) ok. 969 r. 
Według legendy chrztu udzielił mu św. Wojciech, 
biskup czeskiej Pragi, czczony jako patron 
Polski. Biskup Wojciech udzielił natomiast na 
pewno młodemu księciu sakramentu 

bierzmowania. W 995 roku Stefan poślubił bł. Gizelę, siostrę 
św. Henryka II, cesarza Niemiec. Po śmierci ojca w 997 r. i 
pokonaniu wielmożów objął rządy.  
 Jego największą zasługą jest zjednoczenie i umocnienie 
państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Rządził państwem 
węgierskim przez 41 lat. Stworzył organizację kościelną i 
gorliwie szerzył chrześcijaństwo. W nagrodę otrzymał od 
papieża Sylwestra II koronę królewską jako pierwszy król 
Węgier i zaszczytny tytuł "króla apostolskiego". Koronacja 
nastąpiła 25 grudnia, w uroczystość Bożego Narodzenia, w 
roku 1000. Nadto papież przysłał Stefanowi krzyż procesjonalny 
i nadał mu przywilej obsadzania stolic biskupich w kraju. Król 
założył słynne opactwo benedyktyńskie w Pannohalma oraz 
cztery inne klasztory. Za zezwoleniem papieża ufundował 
metropolię w Ostrzychomiu i dziewięć zależnych od niej stolic 
biskupich.   Niedługo potem założył drugą metropolię w 
Kalotsa. Sprowadził na Węgry kapłanów i zakonników, zakładał 
ośrodki duszpasterskie.  
 Zostawił po sobie pamięć doskonałego, mądrego 
prawodawcy. Dzięki pomocy duchowieństwa wyszły dekrety 
królewskie, które państwu węgierskiemu zapewniły ład i 
dobrobyt. Dla ułatwienia administracji król podzielił państwo na 
komitaty (okręgi).  
 W 1030 r. Stefan musiał stoczyć wojnę z cesarzem 
niemieckim, Konradem II, który chciał politycznie uzależnić 
Węgry od siebie. Wielkim ciosem dla Stefana była śmierć jego 
jedynego syna, św. Emeryka (Imredy), w 1031 r. W planach 
Stefana miał on być następcą tronu. Wychowawcą królewicza 
był św. Gerard (Gellerd), późniejszy biskup Csanad. Po śmierci 
Emeryka król stał się świadkiem dworskich intryg.  
 Stefan zmarł w Ostrzychomiu 15 sierpnia 1038 roku. 
Wyróżniał się nabożeństwem do Matki Bożej, którą zwykł 
nazywać "Wielką Panią Węgrów". Relikwie św. Stefana 
spoczęły w katedrze w Szekesfehervar, którą wystawił. Papież 
św. Grzegorz VII w 1083 r. zezwolił na uroczyste "podniesienie" 
relikwii św. Stefana, co równało się wówczas kanonizacji. Tenże 
papież na prośbę św. Władysława, króla, zezwolił równocześnie 
na kult św. Emeryka, który doznaje czci jako patron katolickiej 
młodzieży węgierskiej. Św. Stefan jest patronem Serbii i Węgier 
oraz tkaczy.  
 W ikonografii św. Stefan przedstawiany jest w stroju 
królewskim, w koronie. Jego atrybutami są: chorągiew z Matką 
Bożą, glob, a na nim krzyż - symbol misyjnej działalności, 
korona, makieta kościoła w ręku.  



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, 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 


