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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 
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MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

August 22, 2021 

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 Adrian Bak & Alexandra Atiencia  
  5:00pm    O zdr., błog. Boże oraz opiekę M. B. dla Darka z ok. urodzin 
               + Anna Oko rq. Cindi & Bob Takacs 
  7:00pm    For all souls in purgatory 
SUNDAY August 22  niedziela 
  7:00am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie,  
                  błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa i Anny Cisek z  
                  okazji 45-tej rocznicy ślubu 
                  O zdrowie, błog. Boże i Dary Ducha św. dla Liam Drążek 
               + Rodziców: Krudos i Cisek 
  8:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marcina z 
                  okazji 20-tych urodzin rq. Rodzina 
               + Anna Kosierb rq. Debbie & Robert Kuehr 
               + Jan Sołtys rq. Maria Marszałek 
               + Dariusz Sołtys rq. Rodzina 
               + Bartosz Dmochowski 
               + Wiesław Dmochowski 
               + Stanisław Orzechowski 
10:30am    O zdr. i błog. Boże dla Mateusza i Magdaleny Rutkowskich z  
                  okazji 7-mej rocznicy ślubu 
                  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 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Anioła Stróża dla Gabriela  
                  Kołodziej z okazji 1 urodzin rq. Dziadkowie S.B. Gusciora 
                  O błog. Boże i św. Jana Pawła II oraz opiekę Matki Bożej  
                  Różańcowej dla Arii i Molly Puchowski z okazji urodzin 
 rq. Dziadkowie 
                  O opiekę Matki Bożej i szybki powrót do zdrowia dla Elżbiety  
                  Kulagowski 
               + Józef Chrobak rq. Syn 
               + Marek Syjot rq. Kolega 
               + Stella Wielgus rq. Ela i Monika Potocki 
               + Małgorzata Milaniak rq. Rodzina 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Rozalia Dwornicka rq. Anna Magiera 
               + Jerzy Maczuga (Anniv.) rq. Żona, syn, synowa i wnuki 
               + Jan Rusnaczyk rq. Jan i Renata Lejawa z rodziną 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Mariana Kalata rq. Maria i Czesław Błazon 
               + Maria i Franciszek Łasica rq. Julia Krawiec z rodziną 
               + Lubomira Stafiniak (Anniv.) rq. Córka Maria z rodziną 
               + Walenty i Weronika Król (Anniv.) 
               + Jan Michalski rq. Córka Elżbieta z rodziną 
               + Witek Grabowski rq. Wieśka 
               + Cezary Mioduszewski 
12:30pm    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla  
                  Elżbiety i Wojciecha z okazji 10-tej rocznicy ślubu 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla  
                  Wiktorii Brauntsch z okazji 18-tych urodzin rq. Rodzina 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Kubusia 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Jakuba i Alberta z okazji urodzin 
               + Maria i Stanisław Demek oraz Genowefa i Józef Guźda 
  7:00pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
MONDAY August 23 poniedziałek 
  8:00am + Krzysztof Dróżdż 

  7:00pm + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Tadeusz Mucha (Anniv.) 
TUESDAY August 24 wtorek 
  8:00am + Janusz Żmijewski 
  7:00pm + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
WEDNESDAY August 25    środa 
  8:00am + Krzysztof Dróżdż 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Marcina z okazji urodzin 
               + Stanisław Wojtusiak rq. Brent Iskra 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
THURSDAY August 26  czwartek 
  8:00am + Janusz Żmijewski 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski  
                  dla Emilii Marut 
               + Tadeusz Bożek rq. Janek z rodziną 
               + Katarzyna Surowiec rq. Córka z rodz. 
               + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
FRIDAY August 27 piątek 
  8:00am + Tomasz Fiedorowicz 
  7:00pm + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
SATURDAY August 28 sobota 
  7:00am + Czesław Łuniewski rq. Córka Teresa 
  3:00pm    Wedding Mass of Patryk Mroz &  
                  Magdalena Dutko 
  5:00pm + Anna Oko rq. Genowefa Koziol 
  7:00pm + Krzysztof Dróżdż 
SUNDAY August 29   niedziela 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  8:30am    O zdrowie i błog. Boże dla John  
                  Bednarz rq. Rodzice 
               + Jan Sołtys rq. Małgorzata Błachut 
               + Stanisław Osika rq. Rodzina 
               + Jadwiga i Marian Zaczek, Andrzej  
                  Zaczek 
               + Stefania i Eugeniusz Wojewoda 
               + Mariana Kalata 
 rq. Krystyna i Jan Galik z rodziną 
               + Agnieszka i Antoni Baj 
 rq. Syn Mieczysław 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę M.B. dla 
                  Niny i Józefa Sulich z okazji rocznicy  
                  ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla  
                  ich dzieci Amelii i Vanessy Sulich 
 rq. Rodzice S.B. Gusciora 
                  O zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki  
                  Bożej i dary Ducha św. dla Ewy Surma z  
                  okazji urodzin 
               + Witalis Grabowski rq. D. i W. Chrobak 
               + Józef Chrobak rq. Syn z rodziną 
               + Marcin Król 
               + Marta Kuruc rq. Marta i Richard Budz 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Jan Rusnaczyk 
 rq. Jan i Renata Lejawa z rodziną 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Zofia i Bolesław Klusek 
 rq. Córki Anna i Teresa 
               + Stanisław Krawiec rq. Żona z dziećmi 
12:30pm    For all souls in purgatory 
  7:00pm + Antoni Łazorko 



TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

22 SIERPNIA 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 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. Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św. 
nabożeństwo do św. Charbela. 

 
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. Róży z Limy, dziewicy 
4. Wtorek: Święto św. Bartłomieja, apostoła  

*Spotkanie z katechetami oraz nauczycielami Polskiej  
 Szkoły o godz. 7:30 wieczorem. 

5. Środa: Wspomnienie św. Ludwika, króla  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  

6. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00 
wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu 
zupełnego i uczczenie relikwii. Osobiste prośbym i intencje, 
w których będziemy się modlić podczas nabożeństwa 
można złożyć do koszyka przy ołtarzu św. Jana Pawła II.  

7. Piątek: Wspomnienie św. Moniki  
*Podczas Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem będziemy  
 modlić się za zmarłych poleconych w wypominkach. Po  
 Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. 

8. Sobota: Wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła  
*Nowenna do M.B. Częst. po Mszy św. o godz. 7:00am.  
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta. 
 
RÓŻNE: 
1. 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.  

2. W środę, 8 września, rozpoczęcie nowego Roku 
Szkolnego Mszą św. o godz. 7:00 wieczorem, dla uczniów 
uczęszczających na lekcje religii w piątki. Po Mszy św., 
uczniowie udadzą się do klas na zajęcia. 

3. W czwartek, 9 września, rozpoczęcie Roku Szkolnego 
Lekcji Religii, Polskiej Szkoły i Sobotniego Przedszkola 
Mszą św. o godz. 7:00 wieczorem dla uczniów 
uczęszczających na lekcje w sobotę. Po Mszy św., 
uczniowie udadzą się do klas na zajęcia. 

4. W poniedziałek, 13 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.  

5. We wtorek, 14 września, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem nabożeństwo do św. Józefa. 

TODAY:  
1. Second collection is for electricity. 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. Devotion to St. Charbel after 7:00pm 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 Rose of Lima, Virgin 
3. Tuesday: Saint Bartholomew, Apostle  

*Catechist and Polish School teacher meeting at 7:30pm. 
4. Wednesday: Saint Louis  

*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7pm Mass.  
5. Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. 

After Mass, devotion to St. John Paul II and veneration of 
the relic. 

6. Friday: Saint Monica  
*During the 7:00pm Mass, we will be praying for all the  
 deceased offered for Wypominki. Devotions for 
 deceased after Mass.  

7. Saturday: Saint Augustine, Bishop, Doctor of the Church  
*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  

 
NEXT SUNDAY:   XXII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection. 
 
OTHERS: 
1. Monday, September 6, after 7:00pm Mass, 7th month of 

Novena to Our Lady of Pompeii. 
2. All students enrolled in Friday CCD Religion Classes will 

begin the new School Year with 7:00pm Mass on 
Wednesday, September 8. After Mass, students will 
proceed to their classrooms.  

3. All Students enrolled in the Saturday CCD Religion and 
Polish School Program will begin the school year with 
7:00pm Mass on Thursday, September 9. After Mass,  
students will proceed to their classrooms. 

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. 

6. SILVER AND GOLD WEDDING ANNIVERSARY MASS. 
Couples, were you married in 1971 or 1996? The 
Diocese of Paterson invites you to celebrate your 25th or 
50th wedding anniversary during a special Mass to be 
offered at the Cathedral of St. John the Baptist in 
Paterson, NJ. Bishop Sweeney will serve as main 
celebrant on this joyful occasion to be held: Sunday, 
November 7th, 2021 at 3:00pm. Arrangements can be 
made by contacting the parish office. The deadline to 
submit your registration to your parish office is 
Thursday, October 7th, 2021. You will receive additional 
information from the Office of Family Life once your 
registration has been processed. Congratulations on this 
joyous occasion! 
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Wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy  
 Izabela Flores urodziła się w Limie, 
stolicy Peru, 20 kwietnia 1586 r. Tam też 
przeżyła całe swoje życie. Ze względu 
na jej nadzwyczaj delikatną cerę 
nazywano ją Różą. Dość wcześnie 
przyjęła I Komunię świętą i sakrament 
bierzmowania z rąk biskupa Limy, św. 
Turybiusza.  
 Od młodości odznaczała się 
głęboką wiarą i pobożnością. Sprzyjała 
temu atmosfera w domu; rodzice, 
Gaspar Flores i Maria Oliva, dbali o jej 
wykształcenie, wygląd i ogładę. Róża była dumą i radością 
rodziców, pełna miłości i posłuszeństwa. Jako dziecko 
złożyła Bogu ślub dozgonnej czystości.  
 Rodzice za wszelką cenę chcieli ją wydać za 
bogatego człowieka. Róża jednak dość wcześnie 
postanowiła, że będzie starała się całkowicie przypodobać 
Chrystusowi i dlatego przygotowywała się do życia 
pełnego wyrzeczeń i medytacyjnej modlitwy. Dlatego też 
zdecydowanie odmawiała zgody na ślub, przez co wiele 
wycierpiała - zwłaszcza od matki, która ją prosiła, błagała, 
groziła, a nawet maltretowała. Róża ofiarowała te 
cierpienia Chrystusowi.  
 W dwudziestym roku życia wstąpiła do Trzeciego 
Zakonu św. Dominika. Jako tercjarka nadal pozostawała w 
domu rodzinnym, zajmując osobny domek z ogródkiem. 
Zwiększyła swoje posty i umartwienia, modlitwy, czuwania, 
surowe pokuty i wyrzeczenia. Wielu zaczęło ją uważać za 
nienormalną. Była pogardzana. Bóg obdarzał ją jednak 
nowymi łaskami, głównie darem modlitwy.  
 Róża żyła niezwykle surowo. Przez cały Wielki Post 
nie jadła nawet chleba, lecz - jak przekazała tradycja - 
dziennie jadła tylko pięć pestek cytryny. Znosiła wiele 
cierpień i prześladowań złego ducha, różne choroby, 
obelgi i oszczerstwa ze strony otoczenia. Dotykał ją często 
bezwład członków, omdlenia, ataki słabości. Ona jednak 
błagała o miłosierdzie Boga dla grzeszników i łaskę 
przebaczenia.  
 Za patronkę swoich dążeń do świętości obrała sobie 
św. Katarzynę Sieneńską, również dominikańską tercjarkę. 
Zgłębiała tajemnicę jej życia i świętości, na niej wzorowała 
swoją miłość. Róża w swym życiu wiele wycierpiała. 
Przeżyła śmierć rodziców, samotność, opuszczenie, 
oschłości i najrozmaitsze doświadczenia wewnętrzne. To 
wszystko mocno nadwerężało jej siły.  
 Praktykowała najrozmaitsze pokuty i umartwienia. W 
nagrodę za takie życie cieszyła się poufnym 
przestawaniem ze swoim Aniołem Stróżem i Matką Bożą. 
Przez piętnaście lat doświadczała zupełnego opuszczenia. 
Nie odczuwała żadnego pociągu do modlitwy, żadnej 
pociechy ani poczucia bliskości Boga. Dzień i noc 
prześladowały ją myśli, że Bóg ją odrzucił. Wówczas 
dopiero doszła do kontemplacji i mistycznego 
zjednoczenia z Chrystusem. Odtąd żyła jeszcze bardziej 
dla Niego.  
 Ostatnie trzy lata życia spędziła u małżonków 
Gonzaleza della Maza i Marii Uzategui, którzy darzyli ją 
pełną miłością. W ich domu zmarła w wieku 31 lat, 24 
sierpnia 1617 r., w dniu, który przepowiedziała. Sława jej 
świętości była tak wielka, że dominikanie pochowali jej 
ciało najpierw w krużganku klasztornym, a w dwa lata 
potem - w swoim kościele w Limie w kaplicy św. Katarzyny 
ze Sieny. Wraz z jej ciałem zamknięto niektóre jej pisma i 
próby rysunku. W 1923 roku odnaleziono je. Papież  

 (c. d.) Klemens IX dokonał beatyfikacji Róży w 1668 
roku i ogłosił ją patronką Ameryki, a w roku 1670 także 
patronką Filipin i Antyli. W trzy lata po beatyfikacji 
nastąpiła jej kanonizacja, której dokonał papież Klemens X 
w 1671 roku.  
 W ikonografii św. Róża przedstawiana jest jako młoda 
dominikanka w habicie. Atrybuty: Dziecię Jezus w 
ramionach, korona z cierni, kotwica, krzyż, róża, wianek z 
róż; wiązanka róż, z których wychyla się Dziecię Jezus. 

Wspomnienie św. Moniki  
 Monika urodziła się ok. 332 r. w 
Tagaście (północna Afryka), w 
rodzinie rzymskiej, ale głęboko 
chrześcijańskiej. Jako młodą 
dziewczynę wydano ją za 
pogańskiego urzędnika, Patrycjusza, 
członka rady miejskiej w Tagaście. 
Małżeństwo nie było dobrane. Mąż 
miał charakter niezrównoważony i 
popędliwy. Monika jednak swoją dobrocią, łagodnością i 
troską umiała pozyskać jego serce, a nawet doprowadziła 
go do przyjęcia chrztu. W wieku 22 lat urodziła syna - 
Augustyna. Po nim miała jeszcze syna Nawigiusza i córkę, 
której imienia historia nam nie przekazała. Nie znamy 
także imion innych dzieci.  
 W 371 r. zmarł mąż Moniki. Monika miała wówczas 
39 lat. Zaczął się dla niej okres 16 lat, pełen niepokoju i 
cierpień. Ich przyczyną był Augustyn. Zaczął on bowiem 
naśladować ojca, żył bardzo swobodnie. Poznał jakąś 
dziewczynę; z tego związku narodziło się nieślubne 
dziecko. Ponadto młodzieniec uwikłał się w błędy 
manicheizmu. Zbolała matka nie opuszczała syna, ale szła 
za nim wszędzie, modlitwą i płaczem błagając dla niego u 
Boga o nawrócenie. Kiedy Augustyn udał się do Kartaginy 
dla objęcia w tym mieście katedry wymowy, matka poszła 
za nim. Kiedy potajemnie udał się do Rzymu, a potem do 
Mediolanu, by zetknąć się z najwybitniejszymi mówcami 
swojej epoki, Monika odnalazła syna. Pewien biskup na 
widok jej łez, kiedy wyznała mu ich przyczynę, zawołał: 
"Matko, jestem pewien, że syn tylu łez musi powrócić do 
Boga". To były prorocze słowa. Augustyn pod wpływem 
kazań św. Ambrożego w Mediolanie przyjął chrzest i 
rozpoczął zupełnie nowe życie (387).  
 Szczęśliwa matka spełniła misję swojego życia. 
Mogła już odejść po nagrodę do Pana. Kiedy wybierała się 
do rodzinnej Tagasty, zachorowała na febrę i po kilku 
dniach zmarła w Ostii w 387 r. Daty dziennej Augustyn 
nam nie przekazał. Wspomina jednak jej pamięć w 
najtkliwszych słowach.  
 Ciało Moniki złożono w Ostii w kościele św. Aurei. Na 
jej grobowcu umieszczono napis w sześciu wierszach 
nieznanego autora. W 1162 r. augustianie mieli zabrać 
święte szczątki Moniki do Francji i umieścić je w Arouaise 
pod Arras. W 1430 r. przeniesiono je do Rzymu i 
umieszczono w kościele św. Tryfona, który potem otrzymał 
nazwę św. Augustyna. Św. Monika jest patronką 
kościelnych stowarzyszeń matek oraz wdów.  
 W ikonografii św. Monika przedstawiania jest w stroju 
wdowy. Jej atrybutami są książka, krucyfiks, różaniec. 

   + Stanley Barski 



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, 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 

4 października 


