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   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 

October 3, 2021 

SATURDAY October 2 sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  5:00pm + For all parishioners 
               + Anna Oko rq. Diane i Caz Bielen 
               + Jane Przybylski (b.r.) rq. Daughters 
  7:00pm + Jan Jarecki (Anniv.) rq. Syn z rodziną 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
               + Anna Kowalczyk 
               + Tadeusz Gugała 
SUNDAY October 3  niedziela 
  7:00am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
                  zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Doroty i  
                  Grzegorza z okazji 10-tej rocznicy ślubu rq. Rodzice 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety,  
                  Adama i Barbary Panas rq. Barbara Panas 
               + Za parafian 
               + Monika Wisinska rq. Córka z rodziną 
  8:30am    W int. Marszałka, Miss Polonii i Jr. Miss Polonia’s oraz Poloni 
                  W intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i katechetów  
                  Polskiej Szkoły i Lekcji Religii 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie  
                  i opiekę Matki Bożej dla Stanisławy z okazji 81-szych urodzin 
               + 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 
               + Czesław Podbielski (Anniv.) rq. Żona 
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 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błog.  
                  Boże dla Adama i Ewy Noworolnik z okazji 12-tej rocz. 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 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
               + Zofia Koziarz 
12:30pm    For health and God’s blessings for Peter Daskalov on his  
                  birthday rq. Family 
               + Zofia Glaz (Anniv.) rq. Syn Jacek z rodziną 
               + Ewelina Krzywinska (Anniv.) rq. Rodzice z siostrami 
               + Jan Guroś rq. Brat z rodziną 
  7:00pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
MONDAY October 4 poniedziałek 
  8:00am + Andrzej Drabik 

  7:00pm + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
TUESDAY October 5 wtorek 
  8:00am + Jadwiga Markiewicz 
  7:00pm + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
WEDNESDAY October 6    środa 
  8:00am + Zbigniew Oziomek 
  7:00pm + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
               + Maria i Franciszek Surowaniecrq. Dzieci 
               + Maria, Franciszek i Rafał Brynczka 
 rq. Rodzina 
               + Mark Forrest rq. Rodzina 
               + Eugenia Bilińska 
THURSDAY October 7  czwartek 
  8:00am + Janina Miernik 
  7:00pm + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
FRIDAY October 8 piątek 
  8:00am + Andrzej Drabik 
  7:00pm    O odwagę świętości i błog. Boże dla  
                  Kapłanów 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
SATURDAY October 9 sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  2:00pm    Wedding Mass of Wieslaw Truty &  
                  Magdalena Slusarz 
  5:00pm + For parishioners 
               + Joseph Jedrzeyowski (Anniv.) 
 rq. Irene Jeyowski 
               + Anna Oko rq. E.M. Wieckowski 
               + Dolores Duplak 
 rq. Duplak & Pospisil families 
  7:00pm + Maria Ciosmak rq. Janek z rodziną 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
SUNDAY October 10   niedziela 
  7:00am + Za parafian 
               + Karol i Elżbieta Pogorzelec oraz za  
                  zmarłych z rodziny rq. Syn z rodziną 
  8:30am + Kazimierz Tabor rq. Helena Tabor 
               + Jan Sołtys rq. Józefa i Edward Sołtys 
               + Bartosz Dmochowski 
               + Wiesław Dmochowski 
               + Stanisław Orzechowski 
10:30am    O zdrowie i błog. Boże dla Karoliny  
                  Dąbal z okazji 16-tych urodzin 
 rq. Dziadkowie 
                  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej oraz  
                  łaskę zdrowia dla całej rodziny Jaworek  
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Władysława Stopka 
 rq. Syn Józef z rodziną 
               + Jan Tomaszkowicz rq. Andrzej Król 
               + Witalis Garbowski 
 rq. Agnieszka i Andrzej Karcz 
               + Jan Rusnaczyk rq. Maria Isztok 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
               + Krystyna Surma (Anniv.) rq. Córka 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
12:30pm    For all souls in purgatory 
  7:00pm + Za parafian 



TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

3 PAŹDZIERNIKA 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 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. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Msza św. o godz. 
8:30am w int. Parafian i Polonii. Wyjazd spod restauracji 
Michelle w Garfield. 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. 

4. Diecezjalna Kampania Dobroczynna 2021 r.  
- „Pozwól Twojemu Światłu Świecić”  
Oprócz jednorazowej ofiary pieniężnej lub czekowej na 
rzecz Diecezjalnej Kampanii Dobroczynnej, parafianie mają 
możliwość składania stałej małej miesięcznej ofiary, która 
będzie się powtarzała co miesiąc i będzie kontynuowana z 
roku na rok. To wspaniały sposób na kontynuowanie 
wsparcia przez cały rok. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji, prosimy o kontakt z Diecezjalnym Biurem 
Rozwoju, pod tel: 973-777-8818, wew. 218. Niezależnie od 
tego, jak zdecydują się państwo wspomóc Diecezjalną 
Kampanię Dobroczynną w 2021r., zapewniamy, że Wasza 
hojność jest błogosławieństwem dla ludzi, którym służymy. 
W każdym czasie można też wesprzeć naszą Diecezjalną 
Kampanię Dobroczynną za pomocą ofiary online. Wystarczy 
wejść na stronę www.2021appeal.org i postępować według 
wskazówek. Serdeczne „Bóg Zapłać” za wszelkie wsparcie! 

 
 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek - piątek: Po Mszach św. o godz. 7:00pm 

zapraszamy na nab. różańcowe. Informujemy również, że w 
miesiącu październku naboż. do M.B. Nieustającej Pomocy, 
św. Józefa i św. Charbela zostaną zawieszone. 

2. Poniedziałek: Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu  
3. Środa: Wspomnienie św. Brunona, prezbitera 
4. Czwartek: Wspom. Najśw. Maryi Panny Różańcowej 
5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
6. Sobota: Nowenna do M.B. Częst. po Mszy św. o godz. 7am. 

*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:   XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
2. O godz. 10:30 rano odpust ku czci Matki Bożej 

Różańcowej. Uroczysta Suma o godz. 10:30am Msza św. 
 
 

RÓŻNE: 
1. W środę, 13 października, zakończenie nabożeństw 

fatimskich z procesją o godz. 7pm. Zachęcamy dziewczynki 
do sypania kwiatów oraz wiernych do licznego udziału. 

2. Procesja Maryjna odbedzie się w piątek, 15 października, o 
godz. 6:00pm. Procesja rozpocznie się w parafii św. 
Antoniego z Padwy, Passaic i skończy się w naszym 
Sanktuarium. Zachęcamy również do ubrania się w strojach 
regionalnych. 

3. W piątek, 29 października, 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 is for parish needs. 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. Solemn Mass at 8:30am for the intention of our  

parishioners and Polonia. 
4. Annual Pulaski Day Parade in New York City. Time of 

departure from the Shrine will be after the 8:30am Mass. 
All parishioners & friends are invited to support & march 
with the Holy Rosary Parish contingent in the parade. All 
interested, please contact the rectory. 

5. 2021 Diocesan Ministries Appeal   
-“Let Your Light Shine”  
In addition to considering a one-time gift or a pledge 
payable over five months to the Diocesan Ministries 
Appeal, parishioners have the option of making a 
continuous monthly gift where your gift will repeat each 
month and continue from year-to-year. This is a 
wonderful way to continue your support year-round. You 
are also able to easily adjust or discontinue this  
monthly gift option any time you choose. For more 
information, please call the diocesan Development 
Office at 973-777-8818, ext. 218. However you chose to 
make your gift to the 2021 Diocesan Ministries Appeal, 
know that your generosity is a blessing to the people we  
serve. May God bless you for your support! 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. Monday: Saint Francis of Assisi  
2. Wednesday: Saint Bruno, Priest  
3. Thursday: Our Lady of the Rosary  
4. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
5. 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:  XXVIII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
2. Solemnity of Our Lady of the Rosary. Solemn Mass at 

10:30am. 
 

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

Devotion to Our Lady of Fatima with procession around 
the church. 

2. Procession through Passaic on Friday, October 15, 
at 6:00pm. Everyone must be at St. Anthony’s Church, 
101 Myrtle Ave, Passaic, by 5:45pm, where the  
Procession will begin. Each participant is kindly asked to 
bring a candle. We encourage participants to wear their 
regional clothes. 

3. 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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sobota, 9 października, Chrzty: 
 

  1:00PM    Hanna Z. Rzekec 
 

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

you always. 

 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! 

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

 Ks. Biskup Kevin J. Sweeney, Ordynariusz naszej 
diecezji po otrzymaniu rekomendacji odznaczy ZBIG-
NIEWA 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 Zbig-
niew Cisek był szafarzem Eucharystycznym 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 Sanktuari-
um. Ceremonia wręczenia odznaczenia odbędzie 
się w niedzielę, 17 października o godz 3:00pm w 
Katedrze św. Jana Chrzciciela, 381 Grand Street, 
Paterson. Przyjęcie odbędzie się po ceremonii w  
Bishop Rodimer 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 life-
long 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. 

Najświętsza Maryja Panny Różańcowa  
 
 Dzisiejsze wspomnienie zostało 
ustanowione na pamiątkę zwycięstwa 
floty chrześcijańskiej nad wojskami 
tureckimi, odniesionego pod Lepanto 
(nad Zatoką Koryncką) 7 października 
1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął 
podbić całą Europę i zaprowadzić w niej 
wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - 
św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel 
Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej 
się wojnie, ze łzami w oczach zaczął 
zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, 
powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. 
Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na 
miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, 
przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, 
która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. 
Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry 
muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się 
powstrzymać inwazję Turków na Europę.  
 
 Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech 
godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, 
zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście 
tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 
tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, 
świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, 
uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej 
Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych 
kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. 
Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad 
Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył 
to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII 
wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo 
Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata 
później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez 
cały październik.  

PROCESJA MARYJNA  
 
 Wszystkie parafie w mieście i 
dekanacie w Passaic organizują 
procesję różańcową ze świecami 
ulicami miasta od parafii do parafii jako świadectwo wiary.  
 
1. *Wszyscy zbieramy sie przy Kościele St. ANTHONY  

 CHURCH, 101 Myrtle Ave, Passaic, NJ o godz.  
 5:45pm, 15 października, gdzie nastąpi rozpoczęcie  
 procesji. Następnie procesja wyruszy w kolejności do  
 parafii: 

2. Our Lady of Fatima Church 
3. Our Lady of Carmel  
4. St. Nicholas  

5. Holy Trinity Church 
6. St. Joseph, Church  
7. St. Mary Church 
8. St. Stephan Church, 
9. Zakończenie procesji nastąpi w Sanktuarium Sw. Jana 

Pawła II. Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci, 
młodzież, rodziców, wszystkich parafian. Prosimy 
wszystkich uczestników o przyniesienie na procesję 
świece. 



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 

 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. 

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 


