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

September 19, 2021 

SATURDAY September 18 sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  3:00pm    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
                  zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Anny i Józefa  
                  Żak z okazji 50-tej rocznicy ślubu rq. Dzieci z rodzinami 
  5:00pm + Anna Oko rq. John i Krystyna Bladek 
               + Jane Przybylski (Anniv.) rq. Daughters 
  7:00pm + Maria i Antoni Haber 
               + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
SUNDAY September 19  niedziela 
  7:00am    Podziękowanie 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 
               + Michał i Mariana Merza 
               + Stanisław Gancarz (Anniv.) 
               + Anna Gancarz 
  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 
               + Mieczysław Dobrzyń (Anniv.) 
10:30am    O opiekę św. Jana Pawła II i Matki Bożej Różańcowej dla  
                  Krystyny Guściora z okazji urodzin rq. Mąż 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i  
                  Andrzeja z okazji 10-tej rocznicy ślubu 
               + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Władysław Stopka rq. Syn Józef z rodziną 
               + Jan Rusnaczyk rq. Stanisław i Józefa Truty z rodziną 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Jan i Helen Kufel rq. Córka Barbara 
               + Maria i Antoni Haber 
               + Jaszczak Zygfyd rq. Córka z rodziną 
               + Joanna Stąpor-Jadach (Anniv.) 
               + Stanisław Stąpor (Anniv.) 
12:30pm + Karol Sawicki 
               + Marian Iwinski rq. Rodzina 
  7:00pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
MONDAY September 20 poniedziałek 
  8:00am + Adolf Szlęzak 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Roberta  
                  z okazji urodzin 
               + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
TUESDAY September 21 wtorek 
  8:00am + Stanisław Głowacz 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
WEDNESDAY September 22    środa 
  8:00am + Zdzisława Markiewicz 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Zdzisławy  
                  Gołębiowskiej z okazji urodzin 
               + Maria i Walenty Bladek rq. Córka Bertha z rodziną 
               + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 

               + Michał Ziółkowski rq. Córka z rodziną 
               + Jan Michalski 
 rq. Córka Elżbieta z rodziną 
THURSDAY September 23  czwartek 
  8:00am + Kazimiera Wdowiak 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
FRIDAY September 24 piątek 
  8:00am + Henryka Zofia Szczepanik 
  7:00pm    Za wszystkich zmarłych poleconych w  
                  wypominkach 
               + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
SATURDAY September 25 sobota 
  7:00am + Za parafian 
  5:00pm + Anna Oko rq. Eugene i Maria Koziol 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
               + Ludwina i Andrzej Marek 
               + Mirosław Kapałka 
SUNDAY September 26 niedziela 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  8:30am + Jan Sołtys rq. Koledzy z pracy 
               + Franciszek i Antonina Bobula 
 rq. Synowa 
               + Maria, Józef i Stanisław Rusnaczyk 
 rq. Córka Maria z rodziną 
               + Stanisław Osika rq. Rodzina 
               + Dariusz Sołtys rq. Rodzina 
10:30am    O zdrowie i błog. Boże dla Tomasza i  
                  Sylwii z okazji 18-tej rocznicy ślubu 
               + Witalis Garbowski 
 rq. Danuta i Wiesław Chrobak 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Władysław Stopka 
 rq. Syn Józef z rodziną 
               + Michał Ziółkowski 
               + Jan Rusnaczyk 
 rq. Stanisław i Józefa Truty z rodziną 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Czesław i Władysława Łuniewski 
 rq. Córka Teresa 
               + Józef Dziadkowiec rq. Córka 
               + Jadwiga Strugała rq. Córka A. z rodz. 
               + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
12:30pm + Jan Tomaszkowicz rq. Guroś family 
  7:00pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące 

sobota, 25 września, Chrzty: 
 

11:30AM    Zuzanna Zawalich 
 

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



TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

19 WRZEŚNIA 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. 

W TYM TYGODNIU: 
1. Monday: Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim 

Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 
2. Wtorek: Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty  
3. Środa: Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św.  

 nabożeństwo do św. Charbela.  
4. Czwartek: Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera  

*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: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Podczas Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem będziemy  
 modlić się za zmarłych poleconych w wypominkach. Po  
 Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. 

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:   XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta na pokrycie kosztów Parady Pułaskiego. 
2. Po Mszach św. przy drzwiach będą zbierane donacje na 

pomoc dla ofiar dotkniętych huraganem i powodzią. 
Serdeczne Bóg zapłać za ofiarność. 

RÓŻNE: 
1. Drodzy Parafianie! Niech Pan Bóg Wam błogosławi, 

obdarza swoją łaską za Waszą miłość i ofiarność wobec 
rodzin, które zostały dotknięte pożarem w Nowej Białej. 
Zostało zebrane $7,350.00, która została przekazana na 
rzecz poszkodowanych pożaru w Nowej Białej. Niech Pan 
Bóg wynagradza swoją łaską, Waszą dobroć i ofiarność.  
        Ks. Stefan  
        Ks. Michał  
        Ks. Krzysztof  

2. 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 
października. 

3. 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. 

4. W poniedziałek, 11 października, podczas Mszy św. o 
godz. 7:00 wieczorem nabożeństwo do św. Józefa. 

5. W środę, 13 października, 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. 

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. 

THIS WEEK: 
1. Monday: Saints Andrew Kim Tae-gon, Priest, and Paul 

Chong Ha-sang, and Companions, Martyrs 
2. Tuesday: Saint Matthew, Apostle, Evangelist 
3. Wednesday: Devotion to St. Charbel after 7:00pm Mass.  
4. Thursday: Saint Pius of Pietrelcina, Priest  

*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: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*During the 7:00pm Mass, we will be praying for all the  
 deceased offered for Wypominki. Devotions for deceased  
 after Mass.   

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:   XXVI  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Pulaski Day Parade Expenses. 
2. Donations will be collected after all Masses by the exit 

doors towards help for victims of Hurricane Ida. 
OTHERS: 
1. Dear Parishioners! May God reward you with His grace, 

for your kindness and generosity towards the families that 
were affected by the fire in Nowa Biała. A donation of 
$7,350.00 was collected and was donated to the victims. 
May God reward you with His grace, your kindness and 
generosity.   
       Fr. Stefan  
       Fr. Michal  
       Fr. Krzysztof  

2. Annual Pulaski Day Parade in New York City on Oct. 3. 
Time of departure from the Shrine will be announced. Tick-
ets $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 by October 1st. 

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

4. 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! 

5. Monday, October 11, devotion to St. Joseph during the 
7:00pm Mass. 

6. Wednesday, October 13, after 7:00pm Mass, Devotion, 
and procession to Our Lady of Fatima. 
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Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty  
 Ewangeliści Marek i 
Łukasz nazywają Mateusza 
najpierw "Lewi, syn 
Alfeusza" (Mk 2, 14; Łk 5, 27), 
dopiero później z innych 
miejscach wymieniane jest imię 
Mateusz.  
 
 Prawdopodobnie Chrystus 
powołując Lewiego nadał mu imię Mateusz. Imię to nie 
należy do często spotykanych w Piśmie świętym. 
Pochodzi ono z hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co po 
polsku oznacza "dar Boga" (Teodor, Deusdedit, Bogdan).  
 
 Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było 
pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z 
większych handlowych miasteczek nad jeziorem 
Genezaret. Pobierał tam opłaty za przejazdy przez 
jezioro i przewóz towarów.  
 
 W Palestynie pogardzano celnikami właśnie z tego 
powodu, że ściągali opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę 
rozumiano jako wysługiwanie się okupantom. Celnicy 
słynęli również z żądzy zysku, nieuczciwie czerpali 
korzyści z zajmowanego stanowiska. Uważano ich za 
grzeszników i pogan. Przebywający wśród celników 
stawał się nieczysty i musiał poddawać się przepisowym 
obmyciom. Z tego środowiska wywodził się Mateusz. 
Wydaje się, że był nawet kierownikiem i naczelnikiem 
celników w Galilei.  
 
 Chociaż celnicy tak często są w Ewangelii nazywani 
grzesznikami, to jednak Pan Jezus odnosił się do nich 
życzliwie: odwiedzał ich, nawet z nimi jadał, jednego z 
nich uczynił bohaterem przypowieści. Nie zachęcał 
jednak do łupienia innych. Jego delikatność i miłosierdzie 
raczej pobudzały celników do umiaru i nawrócenia. Kiedy 
Żydzi postawili zarzut: "Dlaczego wasz Nauczyciel jada 
wspólnie z celnikami i grzesznikami?" - Chrystus 
wypowiedział znamienne słowa: "Nie potrzebują lekarza 
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają... Bo nie przyszedłem 
powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników". Słowa te 
przekazał w swojej Ewangelii właśnie św. Mateusz.  
 
 O młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy nic. 
Spotykamy się z nim po raz pierwszy dopiero w 
Kafarnaum, kiedy Chrystus zastał go w komorze celnej i 
powołał na swojego Apostoła. To wezwanie odbyło się po 
cudownym uzdrowieniu paralityka, którego spuszczono 
przez otwór zrobiony w suficie mieszkania (Mt 9, 1-8). O 
tym cudzie musiał dowiedzieć się i Mateusz, gdyż 
natychmiast rozniosły go setki ust. Być może Mateusz 
słuchał wcześniej mów pokutnych Jana Chrzciciela. Na 
wezwanie Chrystusa zostawił wszystko i poszedł za Nim. 
Nawrócony, zaprosił do swego domu Jezusa, Jego 
uczniów i swoich przyjaciół: celników i 
współpracowników. W czasie uczty faryzeusze zarzucili 
Chrystusowi, że nie przestrzega Prawa. Ten jednak 
wstawił się za swoimi współbiesiadnikami. Odtąd 
Mateusz pozostał już w gronie Dwunastu Apostołów. 
 
 O powołaniu Mateusza na Apostoła piszą w swoich 
Ewangeliach także św. Marek i św. Łukasz. Jest to  

 (c. d.) jednak równocześnie pierwsza i ostatnia 
osobna wzmianka o nim w Piśmie świętym. Potem 
widzimy go jedynie w spisach ogólnych na liście 
Apostołów. W katalogach Apostołów figuruje on na 
miejscu siódmym lub ósmym.  
 
 Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś 
czas pozostał w Palestynie. Apostołował wśród 
nawróconych z judaizmu. Dla nich też przeznaczył 
napisaną przez siebie księgę Ewangelii.   
 
 Napisał ją między 50 a 60 rokiem, 
najprawdopodobniej ok. 55 r. Starał się w niej wykazać, 
że to właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna 
Mesjaszem, że na Nim potwierdziły się proroctwa i 
zapowiedzi Starego Testamentu. Najstarsza tradycja 
kościelna za autora pierwszej Ewangelii zawsze uważała 
Mateusza. Twierdzą tak m.in. Papiasz, biskup Hierapolis, 
Klemens Aleksandryjski, Orygenes i Ireneusz. Pierwotnie 
Ewangelia według św. Mateusza była napisana w języku 
hebrajskim lub aramejskim; nie wiadomo, kto i kiedy 
przetłumaczył ją na język grecki. Nie zachowały się 
żadne ślady oryginału, tylko grecki przekład. Tłumacze 
pozostawili część słownictwa aramejskiego, chcąc 
zachować tzw. ipsissima verba Iesu - najbardziej własne 
słowa Jezusa.  
 
 Mateusz przekazał wiele szczegółów z życia i nauki 
Jezusa, których nie znajdziemy w innych Ewangeliach: 
np. rozbudowany tekst Kazania na Górze, przypowieść o 
kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o 
dziesięciu pannach. On jeden podał wydarzenie o 
pokłonie Magów i rzezi niewiniątek, o ucieczce do Egiptu, 
a także wizję sądu ostatecznego.  
 

 Mateusz udał się później między pogan. Ojcowie 
Kościoła nie są zgodni dokąd. Wyliczają Etiopię, Pont, 
Persję, Syrię i Macedonię. Najbardziej prawdopodobna 
jest jednak Etiopia. Relikwie Mateusza miały być 
przewiezione ze Wschodu do Paestum (Pasidonii) w Italii. 
Jego ciało przewieziono do Italii w X w. Znajduje się ono 
obecnie w Salerno w dolnym kościele, wspaniale 
ozdobionym marmurami i mozaikami. Miejsce to nie stało 
się jednak powszechnie znanym sanktuarium. Mateusz 
uznawany jest za męczennika.  
 
 Z apokryfów o Mateuszu dochowały się jedynie tzw. 
Ewangelia (inna, oczywiście) i Dzieje. Pierwszy utwór 
nieznanego autora pochodzi z VI w. i zdradza duże 
zapożyczenie w Protoewangelii Jakuba (aż 24 rozdziały 
są niemal identyczne). Pozostałe rozdziały tej Pseudo-
ewangelii zawierają w sobie tak wiele cudowności i 
legend, że nie stanowią wiarygodnego źródła.  
 
 W ikonografii św. Mateusz przedstawiany był w 
postaci młodzieńca, później - zwłaszcza w sztuce 
bizantyjskiej - jako siwowłosy, stary mężczyzna. W sztuce 
zachodniej od czasów średniowiecza dominuje obraz 
silnie zbudowanego, brodatego mężczyzny w średnim 
wieku. Ubrany bywa w tradycyjną długą, białą suknię 
apostolską i w tunikę. Bywa także ukazywany w postawie 
siedzącej, kiedy pisze - przy nim stoi anioł, przekazujący 
natchnienie. Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz lub 
halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z 
pieniędzmi u stóp, torba podróżna. 



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. 


