
 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 

   6 Wall Street, Passaic, NJ 07055     Tel: (973) 473-1578     www.holyrosarypassaic.org 
                    Facebook: Shrine John Paul II 

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 26, 2021 

SATURDAY September 25 sobota 
  7:00am    O zdrowie i błog. Boże dla Jacka Kanii 
               + Za parafian 
  5:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla Ryszarda 
               + Anna Oko rq. Eugene i Maria Koziol 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Ludwina i Andrzej Marek 
               + Mirosław Kapałka 
               + Tadeusz Gugała 
SUNDAY September 26  niedziela 
  7:00am    O zdrowie i błog. Boże dla Jacka Kanii 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Jan i Janina Sobstel; Emilia i Tadeusz Gołdyn 
  8:30am + Irena, Franciszek i syn Franciszek Błachut 
               + 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 Anna z rodziną 
               + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
               + Barbara Fejdasz rq. Córka 
               + Helena Kułaga (Anniv.) rq. Córka Irena z rodziną 
12:30pm + Jan Tomaszkowicz rq. Guroś family 
               + Józef Reguła oraz z rodziny Reguła 
  7:00pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
MONDAY September 27 poniedziałek 
  8:00am    O zdrowie i błog. Boże dla Jacka Kanii 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
TUESDAY September 28 wtorek 
  8:00am    O zdrowie i błog. Boże dla Jacka Kanii 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Ewelina Krzywinska (Anniv.) rq. Rodzice z siostrami 
WEDNESDAY September 29    środa 
  8:00am + Przemysław Krzewicki 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
               + Tadeusz Gugała 
               + Józef Jandura (Anniv.) rq. Żona z dziećmi 
THURSDAY September 30  czwartek 
  8:00am + Stefania Łęcka 
  7:00pm + Czesław i Władysława Łuniewski rq. Córka Teresa 
FRIDAY October 1 piątek 
  7:00am + Przemysław Krzewicki 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla Urszuli 
               + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
SATURDAY October 2 sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  5:00pm + Anna Oko rq. Diane i Caz Bielen 
               + Jane Przybylski (b.r.) rq. Daughters 
  7:00pm + Jan Jarecki (Anniv.) rq. Syn z rodziną 
               + Anna Kowalczyk 
               + Tadeusz Gugała 
SUNDAY October 3 niedziela 
  7:00am + Monika Wisinska rq. Córka z rodziną 
  8:30am    W intencji Marszałka, Miss Polonii i Jr. 
                  Miss Polonia’s oraz Poloni 
               + Franciszek i Julia Toporkiewicz 
 rq. Synowa 
               + Kazimierz Tabor 
               + Jan Sołtys 
 rq. Andrzej i Iwona Subiszak 
               + Irena i Tadeusz Bąk rq. Córka 
               + Dariusz Sołtys rq. Rodzina 
               + Maria Madeja rq. Wnuki 
10:30am    W intencji księży pracujących w  
                  naszej parafii i członkin Różańca św.  
                  oraz ich rodzin 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski z  
                  prośbą o dalsze zdrowie, błog. Boże i  
                  opiekę Matki Bożej dla Renaty i Jana  
                  z okazji 21-szej rocznicy ślubu oraz  
                  dla ich dzieci rq. Córki 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski z  
                  prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże  
                  dla Adama i Ewy Noworolnik z okazji  
                  12-tej rocznicy ślubu 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Ewy i  
                  Andrzeja z okazji 15-tej rocznicy ślubu 
               + Dorota Sanicka i Maria Ropa 
 rq. Sanicki family 
               + Jan Tomaszkowicz rq. Jan i Anna Król 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Władysław Stopka 
 rq. Syn Józef z rodziną 
               + Antonina, Andrzej i Henryk Ziołkowski 
               + Krystyna Bednarz 
 rq. Członkin Różańca św. 
               + Jan Rusnaczyk 
 rq. Stanisław i Józefa Truty z rodziną 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
               + Gabriela Suska rq. Mąż i syn 
               + Helena, Halina, Franciszek i  
                  Bogusława rq. Rodzina 
               + Helena i Franciszek Lewarscy 
 rq. Rodzina 
               + Czesław Podbielski (Anniv.) rq. Żona 
12:30pm + Zofia Glaz (Anniv.) 
 rq. Syn Jacek z rodziną 
               + Ewelina Krzywinska (Anniv.) 
 rq. Rodzice z siostrami 
  7:00pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  + Stanislaw Wiesniak 
  + Krystyna Forrest 



TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

26 WRZEŚNIA 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta na pokrycie kosztów Parady Pułaskiego. 

Prosimy o ofiarność i składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Po Mszach św. przy drzwiach będą zbierane donacje na pomoc 

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

3. Diecezjalna Kampania Dobroczynna 2021 r.  
- „Pozwól Twojemu Światłu Świecić”  
Diecezjalna Kampania Dobroczynna 2021 oficjalnie rozpoczyna 
się w ten weekend. Tematem naszej tegorocznej kampanii jest: 
„Pozwól Twojemu Światłu Świecić”. Po trudnościach, jakich 
doświadczyło tak wielu z nas z powodu pandemii, pomimo 
wszystko mamy nadzieję, że na końcu tunelu jest zawsze 
światło. Temat Naszej Kampanii Dobroczynnej w tym roku 2021 
przypomina nam, że wszyscy mamy do odegrania bardzo ważną 
rolę w zmniejszaniu ciemności, będąc latarniami nadziei dla 
wszystkich potrzebujących. Serdecznie prosimy więc o wsparcie 
naszej Diecezjalnej Kampanii Dobroczynnej, która bardzo 
pomaga tak wielu naszym braciom i siostrom w całej naszej 
diecezji. Diecezjalna Kampania Dobroczynna, odgrywa bardzo 
ważną rolę dla wszystkich naszych katolickich organizacji 
charytatywnych. Miedzy innymi pomaga w zakresie opieki 
zdrowotnej dla księży emerytów oraz ich domu gdzie mieszkają. 
Wspomaga katolicką edukację na poziomie szkoły podstawowej 
oraz formację seminaryjną kleryków. Dziesiątki tysięcy ludzi 
każdego roku otrzymują pomoc dzięki Waszemu hojnemu 
wsparciu. Zapewniamy, że środki z Diecezjalnej Kampanii 
Dobroczynnej, przeznaczane są zawsze tylko i wyłącznie na 
cele opisane w materiałach kampanii. Nie są używane w żadnym 
innym celu. Wygodnie, łatwo i szybko, każdy może wesprzeć 
Diecezjalną Kampanię Dobroczynną, składając ofiarę-donacje 
online. Wystarczy wejść na stronę www.2021appeal.org i 
postępować zgodnie według paru prostych wskazówek. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała  
2. Pierwszy Piątek: 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.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*O godz. 6pm Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec.  
*O godz. 7:00pm zakończenie adoracji, nabożeństwo do Najśw.  
 Serca Pana Jezusa i Msza św.  

3. Pierwsza Sobota: Nowenna do M.B. Częst. po Mszy św. o 7am.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Nabożeństwo pierwszej soboty po Mszy św. o 7:00pm. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:   XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 
2. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Msza św. o godz. 8:30 

rano w intencji Parafian i Polonii. Wyjazd spod restauracji 
Michelle w Garfield. Bilet $10.00 od osoby. Serdecznie 
zapraszamy i chętnych prosimy zgłaszać się do kancelarii 
parafialnej do PIĄTKU, 1 października. Zwracamy się do 
parafian, aby licznie wzięli udział w paradzie Pułaskiego. 
Zwracamy się z prośbą, aby na paradę ubrać się świątecznie w 
kolorach biało-czerwonych. Po paradzie wszyscy są zaproszeni 
na poczęstunek. Z powodu ograniczonej ilości miejsc do 
parkowania prosimy parafian nie parkować samochodów na 
parkingu przy kościele, lecz na ulicach miasta Garfield i Passaic. 

 

RÓŻNE: 
1. W październiku od poniedziałku do piątku po Mszy Św. o godz. 

7:00pm zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Informujemy 
również, że w miesiącu październku naboż. do M.B. Nieustającej 
Pomocy, św. Józefa i św. Charbela zostaną zawieszone. 

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

TODAY:  
1. Second collection is for Pulaski Day Parade Expenses. May 

God bless you for your generosity! 
2. Donations will be collected after all Masses by the exit doors 

towards help for victims of Hurricane Ida. 
3. 2021 Diocesan Ministries Appeal   

-“Let Your Light Shine”  
The 2021 Diocesan Ministries Appeal (formerly called the 
‘Bishop’s Annual Appeal’) is officially kicking-off this 
weekend. The theme of this year’s Appeal is “Let Your Light 
Shine”. After so much hardship experienced by many 
because of the pandemic, it appears thatthere is light at the 
end of the tunnel. Our 2021 Appeal theme reminds us that 
we all have a role to play in diminishing the darkness by 
being beacons of hope for all in need. Please support our 
Diocesan Ministries Appeal that helps so many of our 
brothers and sisters in our Diocese. The Diocesan Ministries 
Appeal supports the important work of our Catholic Charities, 
priests’ extraordinary healthcare needs as well as Nazareth 
Village, our diocesan priests’ retirement residence, Catholic 
inner-city elementary education and seminarian formation. 
Tens of thousands of people are helped each year because 
of your generous support. You can give with  confidence, 
knowing that funds from the Diocesan Ministries Appeal are 
used solely for the causes described in the campaign 
materials. They are used for no other purpose. For your 
convenience, you can support the Diocesan Ministries 
Appeal by making an online gift. Simply go to 
www.2021appeal.org and follow the user friendly instructions.  

 

THIS WEEK: 
1. Wednesday: Sts Michael, Gabriel, and Raphael, Archangels  
2. First Friday: Mass and devotion at 7:00am, adoration of the  

 Blessed Sacrament after Mass.  
*Exposition & adoration of the Blessed Sacrament at 5pm.  
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm  
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm.  

3. First 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.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:   XXVII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
2. Solemn Mass at 8:30am for the intention of our parishioners 

and Polonia. 
3. Annual Pulaski Day Parade in New York City on Oct. 3. 

Time of departure from the Shrine will be after the 8:30am 
Mass. 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. 

 

OTHERS: 
1. Monday, October 4, after 7:00pm Mass, 8th month of  

Novena to Our Lady of Pompeii. 
2. Monday, October 11, Devotion to St. Joseph during the 

7:00pm Mass. 
3. Wednesday, October 13, after 7:00pm Mass, closing of  

Devotion to O.L. of Fatima with procession around the 
church. 

4. Friday, October 22, Devotion to St. Charbel after 7pm Mass. 
5. Friday, October 29, during the 7:00pm Mass, we will be  

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

http://www.2021appeal.org
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 Ks. Biskup Kevin J. Sweeney, Ordynariusz naszej diecezji 
po otrzymaniu rekomendacji odznaczy ZBIGNIEWA I 
ANNĘ CISEK diecezjalnym medalem VIVERE 
CHRISTUS. Medal ten jest przyznawany osobom, ktore 
swoim życiem dają żywe świadectwo wiary, miłości i 
poświecenia Panu Bogu, Kościołowi św., diecezji i swojej 
parafii. Zbigniew i Anna Cisek byli członkami naszej parafii 
przez całe życie. Pan Zbigniew Cisek był szafarzem Eu-
charystycznym przez 15 lat i Pani Anna Cisek uczy lekcje 
religii przy naszym Sanktuarium. Składamy serdecznie 
podziękowanie Annie i Zbigniewowi Cisek, za przyjęcie 
wyróżnienia oraz godne reprezentowanie naszej parafii i 
Sanktuarium. Ceremonia wręczenia odznaczenia od-
będzie się w niedzielę, 17 października o godz 3:00pm 
w Katedrze św. Jana Chrzciciela, 381 Grand Street, Pat-
erson. Przyjęcie odbędzie się po ceremonii w Bishop Rodi-
mer Center. Wszyscy serdecznie są zaproszeni. 

 

 After receiving our recommendation, Bishop Serratelli has 
informed us that MR & MRS ZBIGNIEW AND ANNA 
CISEK will receive the diocesan Vivere Christus Award 
on Sunday, October 17th at the Cathedral of St. John the 
Baptist, 381 Grand Street, Paterson at 3:00pm. Mr & Mrs 
Cisek have been lifelong parishioners at our Diocesan 
Shrine. Mr. Cisek has been a Eucharistic Minister in our 
church for 15 years and Mrs Cisek teaches CCD Religion 
Classes. They both have significantly helped our parish. 
We would like to thank them for accepting the award and 
for honorable representation of our parish. Family, friends, 
and all parishioners are invited to the ceremony, followed 
by a light reception. 

********************** 

 W niedzielę, 10 października, o godz. 10:30 rano odpust 
ku czci Matki Bożej Różańcowej. Nabożeństwo różańcowe 
o godz. 10:00am. Uroczysta Suma o godz. 10:30am Msza 
św. 

 

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

 

 W środę, 13 października, zakończenie nabożeństw 
fatimskich z procesją o godz. 7:00pm. Zachęcamy 
dziewczynki do sypania kwiatów oraz wiernych do licznego 
udziału. 

 

 W piątek, 22 października, Msza św. o godz. 7:00  
wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela. 

 

 W piątek, 29 października, podczas Mszy św. o godz. 
7:00pm będziemy modlić się za zmarłych poleconych w 
wypominkach. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. 

 

 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! 

Święty Michał, Archanioł  
 W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy 
i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; 
Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym 
zaufaniem.  
 Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak 
Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się 
przeciwko Bogu i do buntu namówił część 
aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż 
jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom.  
 W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W 
księdze Daniela jest nazwany "jednym z przedniejszych 
książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu 
izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w 
Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, 
walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, 
że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po 
jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim 
wspomina (1 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła 
sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej 
znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga 
Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w 
których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu 
Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, 
rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest 
aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego 
miłosierdzia.   
 Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze 
wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od 
szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. 
Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus 
paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest 
czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, 
spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież 
Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali 
po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad 
Kościołem.  
 Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie 
bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast 
pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić 
w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do 
którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów.   Podobne 
sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od 
Kolosów, które nosiło nazwę "Michelion". W Konstantynopolu 
kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. 
aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i 
klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos 
i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium 
św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W 
samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św.  
 Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów 
pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę 
oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich 
opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. 
dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.  
 W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod 
wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie 
(michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława 
Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa 
Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).  
 Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa 
Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji,  
Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; 
Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto 
także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, 
szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako 
opiekun dobrej śmierci.  
 W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w 
tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. 

 (c. d.) Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, 
niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego 
atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, 
puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, 
tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak Bóg", waga. 



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. 

 PSD im. Bł. Jerzego Popiełuszki już wkrótce rozpoczyna 
dodatkowe zajęcia po lekcjach polskiej szkoły: kółko 
matematyczne, plastyczne i teatralne. Zapisy odbywają 
się w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Kółka 
trwają od godz. 1:00pm do 2:00pm. Opłata całoroczna za 
kółko wynosi $150. Pierwsze zajęcia już 2 października 
2021.  


