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PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

Rev. A. Stefan Las, Pastor 
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor 
Rev. Krzysztof Slimak, Associate Pastor 

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 29, 2021 

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 
               + Bolesław i Zofia Dąbrowski, Bolesław Dąbrowski Jr. 
SUNDAY August 29  niedziela 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  8:30am    O zdrowie i błog. Boże dla John Bednarz rq. Rodzice 
                  O szczęśliwą podróż i opiekę M.B. dla Krzysztofa 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 
               + Eugenia i Władysław Kozłowski 
               + Anna, Jan i Józef Lapinski 
               + Leokadia i Czesław Szubzda 
               + Zdzisława, Stanisław, Janusz i Krzysztof Horodeński 
               + Barbara Werpachowski 
               + Grażyna Szymanska 
               + Franciszek Szymanski 
               + Wincentę Szymanska 
               + Henryk Szymanski rq. Wojciech z rodziną 
10:30am    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże  
                  dla Agnieszki i Tadeusza z okazji 10-tej rocznicy ślubu 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże 
                  dla Magdaleny i Damiana z okazji 13-tej rocznicy ślubu 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej 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 
               + Rozalia Dwornicka rq. Daniela Choros 
               + Witalis Grabowski rq. Danuta i Wiesław 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 
               + Cezary Jasionowski rq. Rodzice i siostra 
               + Władysława Gurdak 
12:30pm    For all souls in purgatory 
  7:00pm + Antoni Łazorko 
               + Władysława Gurdak 
MONDAY August 30 poniedziałek 
  8:00am + Adolf Szlęzak 
10:30am + Roy Durocher 
  7:00pm + Władysława Gurdak 
TUESDAY August 31 wtorek 
  8:00am + Stanisław Głowacz 
  7:00pm + Władysława Gurdak 
WEDNESDAY September 1    środa 
  8:00am + Zdzisława Markiewicz 
  7:00pm + Maria, Franciszek i Rafał Brynczka rq. Rodzina 
               + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Władysława Gurdak 
THURSDAY September 2  czwartek 
  8:00am + Henryka Zofia Szczepanik 

  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
               + Władysława Gurdak 
FRIDAY September 3 piątek 
  8:00am + Adolf Szlęzak 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Urszuli 
               + Benedykta Kubek rq. Rodzina 
               + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
               + Władysława Gurdak 
SATURDAY September 4 sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  5:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla Grzegorza,  
                  Haliny, Anthony i Julii z okazji urodzin 
               + Anna Oko rq. Józef i Joanna Koziol 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
               + Władysława Gurdak 
SUNDAY September 5   niedziela 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  8:30am    Podziękowanie za otrzymane łaski z  
                  prośbą o dalsze zdrowie, błog. Boże i  
                  opiekę Matki Bożej dla Renaty i Marka  
                  Błazon z okazji 20-tej rocznicy ślubu 
               + Dariusz Sołtys rq. Rodzina 
               + Józef Szpernoga rq. Żona z dziećmi 
               + Kazimierz Tabor 
               + Jan Sołtys rq. Jan i Maria Pawlik 
               + Czesław Półkoszek rq. Córka z rodziną 
               + Anna Kosierb rq. Córka z mężem 
10:30am    W intencji księży pracujących w naszej  
                  parafii i członkin Różańca św. oraz ich  
                  rodzin 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Dawida Dąbal z  
                  okazji 14-tych urodzin 
               + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Krystyna Bednarz 
 rq. Członkin Różańca św. 
               + Józef i Maria Surma rq. Syn z rodziną 
               + Jan Rusnaczyk 
 rq. Mr & Mrs Jaroslaw Truty 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
               + Elżbieta Nowak (30-ty dzień po śmierci) 
 rq. Rodzina 
               + Marcin Król 
               + Władysława Gurdak 
               + Maria i Franciszek Dąbal rq. Syn z rodziną 
12:30pm + Betty K 
  7:00pm + Władysława Gurdak 

The altar candles, bread and 
wine will be offered this entire 
week, in Loving Memory of: 

 

+ Gloria Shope 
 

rq. Sophie Dziewiatek & family 



TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

29 SIERPNIA 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta. 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 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. 9am-12pm zapisy dzieci na lekcje Religii  
 i zajęcia Polskiej Szkoły. Zapisy trwają do 31 sierpnia. 

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

4. 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.  

5. Pierwszy Piątek: Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego,  
 papieża i doktora Kościoła  
*O godz. 7:00 rano Msza św., nabożeństwo i adoracja  
 Najśw. Sakramentu do godz. 8:00 rano.  
*O godz. 5pm wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu.  
*O godz. 6:00pm Koronka do Miłosier Bożego i różaniec.  
*O godz. 7:00pm zakończenie adoracji, nabożeństwo do 
 Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza św.  

6. Pierwsza Sobota: Nowenna do Matki Bożej  
 Częstochowskiej po Mszy św. o godz. 7:00am.  
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  
*Nabożeństwo pierwszej soboty po Mszy św. o 7:00pm. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 
 

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. 

6. W środę, 22 września, Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. 
Po Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela. 

7. W piątek, 24 września, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem będziemy modlić się za zmarłych poleconych w 
wypominkach. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. 

TODAY:  
1. Second collection. 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 until August 31. 

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

3. 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. 

4. First Friday: Saint Gregory the Great, Pope, Doctor of the  
 Church  
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the  
 Blessed Sacrament after Mass.  
*Exposition & adoration of the Blessed Sacrament at  
 5:00pm. 
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm  
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm.  

5. First Saturday: Novena prayers after 7:00am Mass.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:   XXIII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
 

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. Wednesday, September 22, devotion to St. Charbel  
after 7:00pm Mass. 

7. Friday, September 24, during the 7:00pm Mass, we will be 
praying for all the deceased offered for Wypominki.  
Devotions for deceased after Mass.  

8. 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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niedziela, 29 sierpnia, Chrzty: 
 

1:30PM    Dominik S. Kapusnik 
 

sobota, 4 września, Chrzty: 
 

1:00PM    Dominik G. Gilzynski 
 

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

God bless you always. 

Wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 
 Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzymie 
w rodzinie patrycjuszy. Jego rodzice, św. 
Gordian i św. Sylwia, doznają chwały 
ołtarzy. Na jego wychowanie miały dość 
duży wpływ również jego ciotki: św. Farsylia 
i św. Emiliana, które mieszkały w pałacu 
Gordiana. Swoją młodość Grzegorz spędził 
w domu rodzinnym na Clivus Scauri, 
położonym w pobliżu dawnego pałacu 
cesarza Septymiusza Sewera, Cyrku 
Wielkiego oraz istniejących już wówczas 
bazylik - świętych Jana i Pawła, św. Klemensa, Czterech 
Koronowanych i Lateranu.  
 Piastował różne urzędy cywilne, aż doszedł do 
stanowiska prefekta (namiestnika) Rzymu, znajdującego się 
wtedy pod władzą cesarstwa wschodniego (od roku 552). Po 
czterech latach mądrych i szczęśliwych rządów (571-575) 
niespodziewanie opuścił tak eksponowane stanowisko i 
wstąpił do benedyktynów. Własny, rodzinny dom zamienił na 
klasztor dla dwunastu towarzyszy. Ten czyn zaskoczył 
wszystkich - pan Rzymu został ubogim mnichem. Dysponując 
ogromnym majątkiem, Grzegorz założył jeszcze 6 innych 
klasztorów w swoich dobrach na Sycylii. W cieniu słynnego 
później opactwa św. Andrzeja na wzgórzu Celio trwał na 
modlitwie i poście.  
 W roku 577 papież Benedykt I mianował Grzegorza 
diakonem Kościoła rzymskiego, a w roku 579 papież 
Pelagiusz II uczynił go swoim apokryzariuszem, czyli 
przedstawicielem na dworze cesarza wschodniorzymskiego. 
Grzegorz udał się więc w stroju mnicha wraz z kilkoma 
towarzyszami do Konstantynopola. Spędził tam 7 lat (579-
586). Wykazał się dużymi umiejętnościami dyplomatycznymi. 
Korzystając z okazji, nauczył się języka greckiego. Ceniąc 
wielką mądrość i roztropność Grzegorza, papież Pelagiusz II 
wezwał go z powrotem do Rzymu, by pomagał mu 
bezpośrednio w zarządzaniu Kościołem i służył radą. Miał 
jednocześnie pełnić obowiązki osobistego sekretarza papieża. 
Od roku 585 był także opatem klasztoru.  
 7 lutego 590 r. zmarł Pelagiusz II. Na jego miejsce lud, 
senat i kler rzymski jednogłośnie, przez aklamację, wybrali 
Grzegorza. Ten w swojej pokorze wymawiał się. Napisał 
nawet do cesarza i do swoich przyjaciół w Konstantynopolu, 
by nie zatwierdzano jego wyboru. Stało się jednak inaczej. 3 
października 590 r. odbyła się jego konsekracja na biskupa. 
Przedtem przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku 
Rzym nawiedziła zaraza, jedna z najcięższych w historii tego 
miasta. Grzegorz zarządził procesję pokutną dla odwrócenia 
klęski. Wyznaczył 7 kościołów, w których miały gromadzić się 
poszczególne stany: kler - w bazylice świętych Kosmy i 
Damiana; mnisi - w bazylice świętych Gerwazego i Protazego; 
mniszki - w kościele świętych Piotra i Marcelina; chłopcy - w 
bazylice świętych Jana i Pawła; wdowy - w kościele św. 
Eufemii, a wszyscy inni - w kościele św. Stefana na Celio. Z 
tych kościołów wyruszyły procesje do bazyliki Matki Bożej 
Większej, gdzie papież-elekt wygłosił wielkie przemówienie o 
modlitwie i pokucie. Podczas procesji Grzegorz zobaczył nad 
mauzoleum Hadriana anioła chowającego wyciągnięty, 
skrwawiony miecz. Wizję tę zrozumiano jako koniec plagi. 
Utrwalono ją artystycznie. Do dnia dzisiejszego nad 
mauzoleum Hadriana, zwanym także Zamkiem Świętego 
Anioła, dominuje ogromny posąg anioła ze wzniesionym 
mieczem.  
 Najgorzej układały się stosunki Rzymu z 
Konstantynopolem. Chociaż papież utrzymywał z cesarstwem 
jak najlepsze stosunki, patriarchowie uważali się za 
równorzędnych papieżom, a nawet za wyższych od nich 
właśnie dlatego, że byli biskupami w stolicy cesarzy. W tym 
właśnie czasie patriarcha Konstantynopola nadał sobie nawet 
tytuł patriarchy "ekumenicznego", czyli powszechnego. 
Przeciwko temu Grzegorz zaprotestował i nigdy tego tytułu nie 

 (c. d.) uznał, uważając, że należy się on wyłącznie 
biskupom rzymskim.  
 Grzegorz rozwinął owocną działalność także na polu 
administracji kościelnej. Uzdrowił finanse papieskie, 
zagospodarował majątki, które służyły na utrzymanie dworu 
papieskiego. W równym stopniu zasłużył się na polu liturgii 
przez swoje reformy. Ujednolicił i upowszechnił obrządek 
rzymski. Dotąd bowiem każdy kraj, a nawet wiele diecezji miały 
swój własny ryt, co wprowadzało wiele zamieszania. 
Od pontyfikatu Grzegorza pochodzi zwyczaj odprawiania 30 
Mszy św. za zmarłych - zwanych "gregoriańskimi". Kiedy 
papież był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł 
pewien mnich, przy którym znaleziono pieniądze. W owych 
czasach posiadanie własnych pieniędzy przez zakonnika było 
uważana za wielkie przestępstwo. Grzegorz, aby dać lekcję 
mnichom, nakazał pogrzebać ciało owego zakonnika poza 
klasztorem, w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak troski o 
jego duszę nakazał odprawić 30 Mszy świętych dzień po dniu. 
Kiedy została odprawiona ostatnia Msza święta, ów zakonnik 
miał się pokazać opatowi i podziękować mu, oświadczając, że 
te Msze święte skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd 
panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy świętych Pan 
Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, za którą są one 
ofiarowane, i wprowadza ją do nieba.  
 Przy bardzo licznych i absorbujących zajęciach 
publicznych Grzegorz także bardzo wiele pisał. Pozostawił po 
sobie bogatą spuściznę literacką. Do najcenniejszych jego dzieł 
należą: Dialogi, Reguła pasterzowania, Sakramentarz, Homilie 
oraz Listy. Tych ostatnich zachowało się do naszych czasów aż 
852. Jest to największy zbiór epistolarny starożytności 
chrześcijańskiej.  
 Z imieniem św. Grzegorza Wielkiego kojarzy się także 
tradycyjny śpiew liturgiczny Kościoła łacińskiego - chorał 
gregoriański, który choć w pełni ukształtował się dopiero w VIII 
w., to jednak przypisywany jest temu Świętemu.  
 Grzegorz zmarł 12 marca 604 r. Obchód ku jego czci 
przypada obecnie 3 września, w rocznicę konsekracji biskupiej. 
Jego ciało złożono obok św. Leona I Wielkiego, św. Gelazjusza 
i innych w pobliżu zakrystii bazyliki św. Piotra. Pół wieku 
później przeniesiono je do samej bazyliki wśród ogromnej 
radości ludu rzymskiego. Średniowiecze przyznało 
Grzegorzowi przydomek Wielki. Historia nazwała go 
"apostołem ludów barbarzyńskich". Należy do czterech wielkich 
doktorów Kościoła Zachodniego. Jest patronem m.in. uczniów, 
studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy i 
muzyków.  
 W ikonografii św. Grzegorz Wielki przedstawiany jest jako 
mężczyzna w starszym wieku, w papieskim stroju liturgicznym, 
w tiarze, czasami podczas pisania dzieła. Nad księgą lub nad 
jego głową unosi się Duch Święty w postaci gołębicy, inspirując 
Świętego. Jego atrybutami są: anioł, trzy krwawiące hostie, 
krzyż pontyfikalny, model kościoła, otwarta księga, parasol - 
jako oznaka papiestwa, zwinięty zwój. Na Wschodzie św. 
Grzegorz Wielki czczony jest jako Grzegorz Dialogos. 



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 

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 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 Lekcji Religii, 
Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego Przedszkola 

 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. 

 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. 

 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.  

 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. 


