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HOLY ROSARY R.C. PARISH 
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 

September 12, 2021 

SATURDAY September 11 sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  3:00pm    Wedding Mass of Damian Slezak & Magdalena Olszewska 
  5:00pm + Ray i Frank Gierek (b.r.) rq. Irene Jeyowski 
               + Tadeusz i Stanisława Krajewski rq. Rodzina 
               + Z rodziny Krajewskich rq. Rodzina 
               + Anna Oko rq. Józef i Joanna Koziol 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i  
                  Andrzeja z okazji 10-tej rocznicy ślubu 
                  O zdrowie i błog. Boże na nowej drodze życia z okazji ślubu  
                  dla Sylwestra Nieradka i żony 
               + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Stanisław Diak (Anniv.) 
               + Czesław Chański rq. Rodzina 
               + Jan Sowa 
               + Teresa Nieradka 
SUNDAY September 12  niedziela 
  7:00am + Jan Tomaszkowicz rq. Teresa i Walenty Tomaszkowicz 
               + Wanda Sak 
               + Katarzyna i Jan Pleciak rq. Córka z rodziną 
  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 
 rq. Mama Kasia Błazon 
               + Augustyna i Jan Sołtys, Dariusz Sołtys rq. Rodzina 
               + Maria, Jan i Stefan Jurgowski rq. Rodzina 
               + Irena, Franciszek i syn Franciszek Sołtys rq. Rodzina 
               + Mariana Kalata rq. Marek i Renata Błazon z rodziną 
               + Kazimierz Tabor rq. Helena Tabor 
               + Jan Sołtys rq. Maria Pawlik 
               + Bartosz Dmochowski 
               + Wiesław Dmochowski 
               + Stanisław Orzechowski 
               + Anna Bacia (Anniv.) 
               + David Radziewicz 
10:30am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
                  zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Magdy i Pawła  
                  Gromek z okazji 10-tej rocznicy ślubu 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł.  
                  Boże dla Małgorzaty i Wiesława z okazji 15-tej rocz. ślubu  
                  O zdr., błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Eleny i Kamila  
                  Kołodziej z okazji rocz. ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża  
                  dla ich dzieci Alexy i Gabriela Kołodziej rq. Rodzice 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Julii, Alexa, Klaudii i Krystiana 
               + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Marcin Król rq. Król family 
               + Witalis Garbowski rq. George Kotloa 
               + Jan Rusnaczyk rq. Mr & Mrs Jaroslaw Truty 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Elżbieta Nowak rq. Rodzina 
12:30pm + Madeline Sierakowski (Anniv.) rq. Lawrence Ogonowski 
               + Eugene Stolarz rq. Louise & Alex Stolarz 
  7:00pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Bogan Kłosowicz 
MONDAY September 13 poniedziałek 
  8:00am + Zdzisława Markiewicz 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 

               + Krystyna Bednarz 
 rq. Członkin Różańca św. 
TUESDAY September 14 wtorek 
  8:00am + Stanisław Głowacz 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
WEDNESDAY September 15    środa 
  8:00am + Zdzisława Markiewicz 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
THURSDAY September 16  czwartek 
  8:00am + Henryka Zofia Szczepanik 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Marii z okazji urodzin 
               + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
               + Jan Michalski 
 rq. Córka Elżbieta z rodziną 
FRIDAY September 17 piątek 
  8:00am + Stanisław Głowacz 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
SATURDAY September 18 sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  3:00pm    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o  
                  dalsze zdr., błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Anny i Józefa Żak z okazji  
                  50-ej rocz. ślubu rq. Dzieci z rodzinami 
  5:00pm + Anna Oko rq. John i Krystyna Bladek 
               + Jane Przybylski (Anniv.) rq. Daughters 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
SUNDAY September 19   niedziela 
  7:00am    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o  
                  dalsze błog. dla Berthy i Edwarda  
                  Drążek z okazji rocznicy ślubu 
               + Antonina Błachut rq. Rodzina 
               + Maria i Bartłomiej Mraz 
               + Jan Tomaszkowicz 
 rq. Marcin Tomaszkowicz 
  8:30am    O zdrowie i błog. Boże dla Stanley,  
                  Erica i Tyler Bednarz rq. Rodzice 
               + Jan Sołtys rq. Piotr Noworolski 
               + Michał i Stanisława Mróz, Michał i  
                  Maria Merza 
               + Marek Wierzba (Anniv.) rq. Żona 
               + Kazimiera Wdowiak (Anniv.) i Adam  
                  Soja 
               + Dariusz Sołtys rq. Rodzina 
10:30am + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Jan Rusnaczyk 
 rq. Stanisław i Józefa Truty z rodziną 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
12:30pm + Karol Sawicki 
  7:00pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące 



TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

12 WRZEŚNIA 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. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Monday: Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa    

 i doktora Kościoła  
*O godz. 7:00pm Msza św. i nabożeństwo fatimskie z  
 procesją ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Zachęcamy  
 dziewczynki do sypania kwiatów oraz wiernych do  
 licznego udziału.  

2. Wtorek: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego  
*Podczas Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nabożeństwo.  
 do św. Józefa. 

3. Środa: Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  

4. Czwartek: Wspomnienie św. męczenników Korneliusza,  
 papieża, i Cypriana, biskupa  
*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. Piątek: Wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i  
 doktora Kościoła  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

6. Sobota: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po  
 Mszy św. o godz. 7:00am.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:   XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 
 
RÓŻNE: 
1. W środę, 22 września, Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. 

Po Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela. 
2. 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. 

3. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku odbędzie się w 
niedzielę, 3 października. Zapraszamy wszystkich 
parafian, uczniów Szkoły Polskiej i lekcji religii do udziału 
udziału w paradzie z kontyngenten naszego Sanktuarium. 
Godzina wyjazdu z pod kościoła zostanie podana. Bilet na 
autobus $10.00 od osoby. Serdecznie zapraszamy i 
chętnych prosimy zgłaszać się do kancelarii parafialnej do 
piątku, 1 września. 

4. W poniedziałek, 4 października, po Mszy św. o godz. 
7:00pm 8 miesiąc nowenny pompejańskiej w intencji 
wszystkich rodzin i parafian. Serdecznie zapraszamy do 
udziału i wspólnej modlitwy.  

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. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday: St John Chrysostom, Bishop, Doctor of the  

 Church 
*After 7:00pm Mass, Devotion, and procession to Our  
 Lady of Fatima. 

2. Tuesday: The Exaltation of the Cross  
*Devotion to St. Joseph during the 7:00pm Mass. 

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

4. Thursday: Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, 
 Bishop, Martyrs  
*Mass in honor of St. John Paul II at 7pm. After Mass,  
 devotion to St. John Paul II and veneration of the relic. 

5. Friday: Saint Robert Bellarmine, Bishop, Doctor of the  
 Church 
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  

6. Saturday: Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:   XXV  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for electricity. 
 

OTHERS: 
1. Wednesday, September 22, devotion to St. Charbel  

after 7:00pm Mass. 
2. Friday, September 24, during the 7:00pm Mass, we will 

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

3. Annual Pulaski Day Parade in New York City on Oct. 
3. Time of departure from the Shrine will be announced. 
Tickets $10/person. All parishioners & friends are invited 
to support & march with the Holy Rosary Parish  
contingent in the parade. All interested, please contact 
the rectory. 

4. Monday, October 4, after 7:00pm Mass, 8th month of 
Novena to Our Lady of Pompeii. 

5. SILVER AND GOLD WEDDING ANNIVERSARY 
MASS. Couples, were you married in 1971 or 1996? 
The Diocese of Paterson invites you to celebrate your 
25

th
 or 50

th
 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 7

th
, 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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sobota, 18 września, Chrzty: 
 

1:30PM    Lyla P. Biernacki 
 

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

bless you always. 

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa 
i doktora Kościoła  
 Jan urodził się ok. 349 r. (jak uważają katolicy) 
lub ok. 347 r. (jak podają prawosławni) w Antiochii, 
ówczesnej metropolii prowincji syryjskiej, jednym z 
największych miast świata. Pochodził z możnej 
rodziny. Jego ojciec był oficerem cesarskim. 
Wcześnie osierocił syna. Wszechstronne 
wykształcenie zapewniła Janowi matka. U jej boku 
wiódł życie na pół mnisze. Rozczytywał się w 
klasykach i uczył się ich na pamięć. Lubił jednak także 
rozrywkę i nie gardził młodzieńczymi figlami.  
 Chrzest przyjął dopiero, gdy miał 20 lat. To był punkt 
zwrotny w jego dotychczasowym życiu. Wstąpił do stanu 
duchownego. Jako lektor uczestniczył w służbie liturgicznej u 
boku biskupa Antiochii, Melecjusza. Jednak po śmierci matki 
(372) opuścił Antiochię i udał się na pustkowie, by tam 
prowadzić życie ascetyczne. W grocie spędził 4 lata. Zbyt 
surowe życie tak dalece nadwyrężyło mu zdrowie, że musiał 
pustynię opuścić. Powrócił więc do Antiochii, gdzie ponownie 
pełnił obowiązki lektora (378), a potem diakona (381). 
Święcenia kapłańskie przyjął w roku 385, gdy miał już ok. 36 
lat. W roku 387 w Antiochii wybuchły rozruchy przeciwko 
cesarzowi, Teodozemu I Wielkiemu. Rozjuszony tłum zaczął 
rozbijać pomniki cesarza, co wywołało ze strony władz 
represje. Wtedy to Jan wygłosił słynne Mowy wielkopostne, w 
których zganił popędliwość ludu, a równocześnie wstawiał się 
za nim. Wpłynął także na biskupa Antiochii, Flawiana, by ten 
osobiście wstawił się za swoim ludem u cesarza. Cesarz 
ogłosił amnestię i zakazał swojemu namiestnikowi represji. To 
zjednało Janowi wielką wdzięczność ludu i przydomek 
Złotousty (Chryzostom). Na jego kazania przybywały tłumy.  
 W roku 397 zmarł patriarcha Konstantynopola. Urząd ten 
cesarz ofiarował Janowi. Konsekrowany na biskupa przez 
patriarchę Aleksandrii, Jan z całym zapałem wziął się do pracy 
dla dobra swojej owczarni. Udało mu się najpierw pojednać ze 
Stolicą Apostolską biskupa Antiochii, Flawiana. W ten sposób 
zakończyła się przykra schizma z Rzymem. Na swoim dworze 
Jan zniósł wszelki przepych, jakim dotąd otaczali się jego 
poprzednicy. Zachęcał swoje duchowieństwo do podobnej 
reformy. Lud zjednał sobie wspaniałymi kazaniami, jakie 
regularnie głosił, i troską o potrzeby zwykłych ludzi. Piętnował 
nadużycia, nie szczędząc także dworu cesarskiego. Dla 
ubogich i bezdomnych wystawiał gospody i schroniska. 
Użyczył azylu nawet ministrowi cesarskiemu, kiedy ten popadł 
w niełaskę. Wysyłał misjonarzy na obszary objęte przez 
Arabów. Tradycja przypisuje św. Janowi Chryzostomowi 
autorstwo jednej z form celebracji Boskiej Liturgii, nazywanej 
jego imieniem, która do dziś jest praktykowana w obrządku 
bizantyjskim. Jest to tzw. zwyczajna (czyli odprawiana przez 
większą część roku) liturgia prawosławna i grekokatolicka.  
 Z czasem pojawili się przeciwnicy radykalnego 
patriarchy. Duchowni mieli mu za złe, że zbyt wiele od nich 
wymagał; klasztory - że wprowadzał w nich pierwotną karność, 
a zwalczał rozluźnienie obyczajów. Ponadto Jan naraził się na 
gwałtowne ataki ze strony św. Epifaniusza tym, że dał u siebie 
schronienie zwalczanym zwolennikom nauki Orygenesa. 
Zarzucano mu, że okazuje jawnie sympatię dla Orygenesa. 
Najwięcej kłopotów wywołało jednak to, że Jan zaatakował w 
swoich kazaniach zbyt swobodne życie dworu cesarskiego, 
przede wszystkim cesarzowej Eudoksji. Z polecenia 
cesarzowej zwołano pod Chalcedonem synod, zwany później 
synodem "Pod Dębem" (nazwa wywodzi się od miejscowości 
Onercia - Dąb). Wrogowie Jana pod przewodnictwem 
patriarchy Aleksandrii, Teofila, posunęli się do tego, że usunęli 
Jana z urzędu patriarchy, a cesarzowa skazała go na banicję. 
Wywieziono go do Prenetos w Bitynii. Lud jednak tak 
gwałtownie wystąpił w obronie swego pasterza, że cesarzowa 
była zmuszona przywrócić biskupowi wolność.  
 Spokój trwał jednak krótko. Cesarzowa kazała wystawić 

 (c. d.) sobie pomnik przed samą katedrą 
Mądrości Bożej, gdzie urządzano krzykliwe festyny i 
zabawy, nie licujące ze świętym miejscem. Jan potępił 
to w kazaniu z całą stanowczością. W odwecie 
cesarzowa zwołała do Konstantynopola synod swoich 
zwolenników, który ponownie deponował Jana. Na 
mocy orzeczeń tegoż synodu, w roku 404, cesarzowa 
skazała Jana na wygnanie. Wśród szykan i niewygód 
prowadzono go do Cezarei Kapadockiej, stąd do 
Tauru, wreszcie do Pontu nad Morzem Czarnym. 

Zima była bardzo surowa, co wymagało od biskupa 
szczególnego hartu. On jednak nie załamał się. Pisał listy do 
papieża oraz do wpływowych i wiernych sobie osób. Papież 
pięknym listem pochwalił bohaterstwo Chryzostoma i wysłał 
legatów w jego obronie do Konstantynopola. Dwór cesarski 
jednak ich nie przyjął.  
 Jan Złotousty zmarł w drodze, w mieście Comana, 14 
września 407 r. Już w roku 428 Kościół w Konstantynopolu 
obchodził doroczną pamiątkę św. Jana Chryzostoma. W roku 
438, na żądanie patriarchy stolicy cesarstwa - św. Proklusa, 
cesarz Teodozy II nakazał sprowadzić relikwie Chryzostoma. 
27 stycznia 438 r. triumfalnie witał je Konstantynopol. Ciało 
złożono w kościele Dwunastu Apostołów. W roku 1489 sułtan 
turecki Bajazed II podarował te relikwie królowi francuskiemu 
Karolowi VIII. Od roku 1627 relikwie znajdują się w Rzymie, w 
bazylice św. Piotra, w kaplicy Najświętszego Sakramentu. 
Ponadto relikwie św. Jana Chryzostoma znajdują się dzisiaj 
także na Górze Athos, w Brugii, Clairvaux, Dubrowniku, 
Kijowie, Maintz, Messynie, Moskwie, Paryżu i Wenecji. 
Jan pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką: kanon 
liturgii świętej (Boska Liturgia św. Jana Złotoustego), liczne 
pisma teologiczne (traktaty o naturze boskiej i ludzkiej Jezusa, 
o Eucharystii - jako identycznej ofierze z ofiarą na Krzyżu, o 
prymacie papieskim, O kapłaństwie, O wychowaniu syna oraz 
Przeciwko Żydom i poganom), kazania, które są w znacznej 
mierze komentarzem do Pisma świętego, mowy i szeroką 
korespondencję (w tym 17 listów do św. Olimpii, diakonisy). 
Jan Złotousty wyróżniał się przede wszystkim jako znakomity 
znawca pism św. Pawła Apostoła. Całość dzieł Chryzostoma 
obejmuje kilka opasłych tomów.  
 Św. Jan Chryzostom należy do czterech wielkich 
doktorów Kościoła wschodniego (obok św. Bazylego, św. 
Grzegorza z Nazjanzu i św. Atanazego). Na Wschodzie cieszy 
się tak wielkim kultem, że jego imię wspomina się w roku 
liturgicznym kilka razy. Papież Pius V ogłosił go doktorem 
Kościoła (1568). Jest patronem kaznodziejów i studiujących 
teologię oraz orędownikiem w sytuacjach bez wyjścia.  
 W ikonografii św. Jan Chryzostom przedstawiany jest 
jako patriarcha w stroju rytu ortodoksyjnego (z dużymi 
krzyżami), czasami jako biskup Kościoła katolickiego, 
zazwyczaj z krótką, niekiedy spiczastą bródką i łysiną 
czołową. Prawą rękę ma uniesioną w błogosławieństwie, w 
lewej trzyma Ewangelię. Niekiedy wyobrażany jest z krzyżem 
w dłoni. W ikonografii często spotykany jest na ikonach 
"Trzech Wielkich Hierarchów" razem ze św. Bazylim Wielkim i 
św. Grzegorzem Teologiem, spośród których wyróżnia się 
przede wszystkim najkrótszą brodą. W sztuce zachodniej jego 
atrybutami są: księga, osioł, pisarskie pióro. 



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 

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 

 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice 
mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w nabożeństwie 
do św. Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   
  sobota, 16 października: kl. 1 i 2  
  poniedziałek, 18 października: kl. 3  
  wtorek, 19 października: kl. 4   
  środa, 20 października: kl. 5  
  czwartek, 21 października: kl. 6  
  piątek, 22 października: kl. 7  
  sobota, 23 października: kl. 8   

 

 W sobotę, 16 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 i 2. Obecność jednego z 
rodziców jest obowiązkowa. 

 Saturday, October 16, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 1st 
and 2nd grade. Attendance is mandatory. 

 W poniedziałek, 18 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 3. Obecność jednego z  
rodziców obowiązkowa. 

 Monday, October 18, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 3rd 
grade. Attendance is mandatory. 

 We wtorek, 19 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 4. Obecność jednego z  
rodziców obowiązkowa. 

 Tuesday, October 19, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 4th 
grade. Attendance is mandatory. 

 W środę, 20 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 5. Obecność jednego z  
rodziców jest obowiązkowa. 

 Wednesday, October 20, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child attends: 
5th grade. Attendance is mandatory. 

 W czwartek, 21 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 6. Obecność jednego z  
rodziców jest obowiązkowa. 

 Thursday, October 21, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child attends: 
6th grade. Attendance is mandatory. 

 W piątek, 22 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 7. Obecność jednego z  
rodziców jest obowiązkowa. 

 Friday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting will be 
held in the church for all parents whose child attends: 7th 
grade. Attendance is mandatory. 

 W sobotę, 23 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
młodzieży klasy 8-mej, która przygotowuje się do  
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z rodziców 
jest obowiązkowa. 

 Saturday, October 23, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child is currently in 
the 8th grade and is preparing for the Sacrament of 
Confirmation in 2022. Attendance is mandatory. 


