
 

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 

October 10, 2021 

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    Podziękowanie za otrzymane z prośbą o dalsze zdrowie,  
                  błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty Błachut z  
                  okazji urodzin rq. Cisek family 
               + Za parafian 
               + Karol i Elżbieta Pogorzelec oraz za zmarłych z rodziny 
  8:30am    O dary Ducha św. i błog. Boże dla Moniki Kozłowskiej 
                  O błog. Boże i wstawiennictwo Naśw. Marii Panny oraz o  
                  nawrócenie i przemianę życia dla Daniela 
               + Kazimierz Tabor rq. Helena Tabor 
               + Jan Sołtys rq. Józefa i Edward Sołtys 
               + Bartosz Dmochowski 
               + Wiesław Dmochowski 
               + Stanisław Orzechowski 
               + Stanisława Brzezinski rq. Maria Stankiewicz 
               + Stanisława Żychowska (Anniv.) rq. Córka z rodziną 
10:30am    O zdrowie i błog. Boże dla Karoliny Dąbal z okazji 16-tych  
                  urodzin rq. Dziadkowie 
                  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla  
                  całej rodziny Jaworek 
                  O zdrowie i błog. Boze dla Teresy Iglas rq. Rodzina 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Władysława Stopka rq. Syn Józef z rodziną 
               + Jan Tomaszkowicz rq. Andrzej Król 
               + Czesław Garbacz 
               + Władysław Fic 
               + 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 
               + Jan Maślach (Anniv.) rq. Żona i dzieci 
               + Stanisława Pieciak rq. Mąż Jerzy 
12:30pm    For all souls in purgatory 
               + Anna Łukasz rq. Anna i Jerzy Tomaszkowicz 
  7:00pm + Za parafian 
MONDAY October 11 poniedziałek 
  8:00am + Janina Miernik 
  7:00pm + Sabina Pielka rq. Rodzina 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
               + Władysława Brzezinski rq. Kazimierz i Krystyna Sęk 
TUESDAY October 12 wtorek 
  8:00am + Andrzej Drabik 
  7:00pm + Emilia Wieteszka (Anniv.) rq. Rodzina 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
WEDNESDAY October 13    środa 
  8:00am + Janina Miernik 
  7:00pm    O łaskę zdrowia dla Zbigniewa oraz o błog. Boże i opiekę  
                  Matki Bożej Fatimskiej dla całej rodziny 

               + Krystyna Bednarz 
 rq. Członkin Różańca św. 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
               + Władysława Brzezinski rq. Beata Duma 
THURSDAY October 14  czwartek 
  8:00am + Andrzej Drabik 
  7:00pm + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
               + Antoni Krasiński (Anniv.) 
FRIDAY October 15 piątek 
  7:00am + Aniela Łaś rq. Wnuki 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
  7:00pm    MSZY ŚW. NIE BĘDZIE - NO MASS 
SATURDAY October 16 sobota 
  7:00am    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
  5:00pm + For parishioners 
               + Bertha & Ray Gierek (Anniv.) 
 rq. Irene Jeyowski 
               + Anna Oko rq. E.M. Wieckowski 
  7:00pm + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
               + Krystyna Forrest rq. Rodzice 
SUNDAY October 17   niedziela 
  7:00am + Za parafian 
  8:30am    O błog. Boże i wstawiennictwo Najśw.  
                  Marii Panny oraz o nawrócenie i  
                  przemianę życia dla Daniela 
               + Jan Sołtys rq. Maria i Ryszard Sołtys 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej Różańcowej dla Ks. Proboszcza i  
                  Ks. Michała z okazji urodzin 
 rq. Polska Szkoła i Lekcja Religii 
                  O błog. Boże i szczególnie o łaskę  
                  zdrowia dla Roberta Bednarz z okazji  
                  urodzin rq. Żona i dzieci 
               + Władysław Truty (Anniv.)rq. Syn z rodz. 
               + Józef Kapiński rq. Truty family 
               + Władysław Stopka rq. Syn Józef z rodz. 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Marcin Król rq. Król family 
               + Jan Rusnaczyk rq. Maria Isztok 
               + Barbara Kościelny rq. Synowie 
               + Rozalia Dwornicka rq. Choroś family 
               + Jan Tomaszkowicz 
 rq. Malgorzata i Wieslaw Pietraszek 
               + Stanisław Wiesniak rq. Żona z rodziną 
               + Krystyna Surma (Anniv.) rq. Córki 
               + Stanisława Pięciak rq. Syn Artur 
12:30pm    Podziękowanie za wszelkie łaski z  
                  prośbą o błog. Boże i opiekę Makti  
                  Najśw. dla Blażeja i Katarzyny Grygus  
                  z okazji 50-tej rocznicy ślubu 
                  O zdrowie, miłość i błog. Boże dla  
                  Mileny i Łukasza oraz dla dzieci  
                  Szymonka i Olivierka 
 rq. Krystyna, Zdzisław i brat Łukasz 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Barbary Kołodynskiej z okazji  
                  urodzin rq. Dzieci z mężem 
               + Stanisława i Stanisław Orkisz (b.r.) 
 rq. Rodzina 
  7:00pm    Za dusze w czyśćcu cierpiące 



TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

10 PAŹDZIERNIKA 2021 

DZISIAJ: UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ RÓZANCOWEJ.  
Odpust Parafialny. 

1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Prosimy 
o ofiarność i składamy serdeczne Bóg zapłać. 

2. O godz. 10:30 rano odpust ku czci Matki Bożej 
Różańcowej. Uroczysta Suma o godz. 10:30am Msza św. 

3. Diecezjalna Kampania Dobroczynna 2021 r.  
- „Pozwól Twojemu Światłu Świecić”  
Dzięki Diecezjalnej Kampanii Dobroczynnej, nasze katolickie 
programy charytatywne zapewniają: szeroki zakres usług dla 
osób, które borykają się z wieloma trudnościami. Należą do 
nich: banki żywności, które stały się szczególnie ważne 
podczas pandemii, opieka pozaszkolna i programy doradcze 
dla zagrożonej młodzieży, dodatkowe posiłki dla seniorów, 
pomoc dla dorosłych z niepełnosprawnością rozwojową, 
leczenie uzależnienia od narkotyków i alkoholu dla 
potrzebujących oraz pomoc weteranom, i wiele wiele 
innych... Wasze wsparcie dla Diecezjalnej Kampanii 
Dobroczynnej może być iskrą, która pomoże rozjaśnić życie 
wielu ludzi. Prosimy o hojność, dla wszystkich naszych braci 
i sióstr w potrzebie! Dla wygody, każdy możesz złożyć ofiarę 
online na stronie www.2021appeal.org. 

 

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. Środa: Zakończenie nabożeństw fatimskich z procesją o 
godz. 7:00pm. Zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów 
oraz wiernych do licznego udziału. 

3. Czwartek: Wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i 
męczennika 

4. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Procesja Maryjna ze świecami. Wszyscy zbieramy się o  
 godz. 5:45pm przy parafii św. Antoniego z Padwy, 101  
 Myrtle Ave, Passaic, gdzie rozpocznie się procesja. Każdy  
 uczestnik jest proszony o przyniesienie ze sobą świecy.   
 Zachęcamy również każdego do ubrania się w strojach  
 regionalnych.  
*Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nie będzie. 

5. Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Po Mszy św. o godz. 7pm, odbędzie się spotkanie w  
 kościele z rodzicami dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 i 2.  
 Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:   XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 
2. Uroczyste rozpoczęcie całotygodniowego odpustu ku czci 

św. Jana Pawła II Sumą o 10:30am. Można uzyskać odpust 
zupełny. 

 

RÓŻNE: 
1. 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. 

2. W poniedziałek, 8 listopada, po Mszy św. o godz. 7:00pm 
9 miesiąc nowenna pompejańskiej w intencjach wszystkich 
rodzin i parafian. Serdecznie zapraszamy do udziału i 
wspólnej modlitwy. 

3. Wypominki miesięczne: Od 1-30 listopada będzie 
odprawiana Msza św. gregoriańska za zmarłych poleconych 
w wypominkach. W każdą niedzielę miesiąca przed 
wszystkimi Mszami św. będziemy modlić się za zmarłych 
poleconych w wypominkach. 

TODAY:  
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May 

God bless you for your generosity! 
2. Solemnity of Our Lady of the Rosary. Solemn Mass at 

10:30am. 
3. 2021 Diocesan Ministries Appeal  

-“Let Your Light Shine”  
With the help of the Diocesan Ministries Appeal, our 
Catholic Charities programs provide a wide range of 
services for people who face extraordinary difficulties. 
These include: food pantries which have become 
especially vital during the pandemic, after-school 
mentoring and counseling programs for at-risk youth, 
Meals on Wheels for our senior population, group homes 
for adults with developmental disabilities, drug and 
alcohol treatment for those in need and outreach and 
assistance to veterans, just to name a few ministries. 
Your support of the Diocesan Ministries Appeal can be a 
spark that helps brighten the lives of  so many people. 
Please be as generous as possible to your brothers and 
sisters in great need! For your convenience, you can 
make an online gift or pledge at www.2021appeal.org. 

 
THIS WEEK: 
1. Monday - Saturday, 7:00pm: Rosary Devotions.  
2. Wednesday: After 7pm Mass, closing of Devotion to Our 

Lady of Fatima with procession around the church. 
3. Thursday: Saint Callistus I, Pope, Martyr  
4. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  

*Procession through Passaic. 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.  
*There will be no mass at 7:00pm. 

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.  
*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. 

 
NEXT SUNDAY:  XXIX  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for electricity. 
2. Beginning of the week-long celebration in honor of the 

beloved St. John Paul II at 10:30am Mass. 
 
OTHERS: 
1. 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. 

2. Friday, October 29, during the 7:00pm Mass, we will be  
praying for all the deceased offered for Wypominki.  
Devotions for deceased after Mass. 

3. Monday, November 8, after 7:00pm Mass, 9th month of  
Novena to Our Lady of Pompeii. 

http://www.2021appeal.org


669 

niedziela, 10 października, Chrzty: 
 

  1:30PM    Nicholas Koszela 
  1:30PM    James I. Sudol 
 

sobota, 16 października, Chrzty: 
 

  3:00PM    Conner Cruz 
  3:00PM    Jackson Cruz 
 

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

 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 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 Sanktuarium. 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 Bish-
op Rodimer Center. Wszyscy serdecznie są zaproszeni. 

 After receiving our recommendation, Bishop Sweeney 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 signifi-
cantly helped our parish. We would like to thank them for ac-
cepting the award and for honorable representation of our 
parish. Family, friends, and all parishioners are invited to the 
ceremony, followed by a light reception. 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

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. 

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 św. Jana 

Pawła II. Serdecznie zapraszamy do udziału dzieci, 

młodzież, rodziców, wszystkich parafian. Prosimy 
wszystkich uczestników o przyniesienie na procesję 
świece. 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:  
 

 Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet 
powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje 
się odpust cząstkowy).  
 

1. Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu 
ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna. 
2. Przyjęcie Komunii świętej 
3. Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) 
w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji 
samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; 
modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji 
tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. 

Wypominki Listopadowe 
 

O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy  
  też po . śmierci.          (św. Ambroży) 

 

1. _________________________________________ 

 
2. _________________________________________ 

 
3. _________________________________________ 

 
4. _________________________________________ 

 
5. _________________________________________ 

 
6. _________________________________________ 

 
7. _________________________________________ 

 
8. _________________________________________ 
 
9.__________________________________________ 
 
10._________________________________________ 
 

Wieczny odpoczywanie racz im dać Panie… 
 

Właściwą godzine zakreślić 
SOBOTA: 5:00PM 7:00PM  
NIEDZIELA: 7:00AM 8:30AM 10:30AM 12:30AM 7:00PM 
 

____________________________    #_________ 
Imię i nazwisko ofiarujacego      Numer koperty 

_______________________________ 
Numer domu i nazwa ulicy 

_______________________________ 
Miasto & Stan       
         $_______ 
          Ofiara 



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. 

WYPOMINKI 
 ROCZNE 

 

Diecezjalne Sanktuarium  
św. Jana Pawła II, Passaic NJ 

 

W modlitwach Kościoła polecamy  
Panu Bogu zmarlych: 

 

 1._______________________________________ 
 

 2. ______________________________________ 
 

 3. ______________________________________ 
 

 4. ______________________________________ 
 

 5 ______________________________________ 
 

„ Święta i zbawienna to myśl modlić się za zmarłych, aby zostali 
uwolnieni od grzechów”   (2 Ksiega Machabejska) 

 

Wypominki przed Mszą św. o godz.: 7:00 rano* 
*właściwą godzine zaznaczyć                  8:30 rano* 
        10:30 rano* 
 

____________________________    #_________ 
Imię i nazwisko ofiarujacego      Numer koperty 

_______________________________ 
Numer domu i nazwa ulicy 

_______________________________ 
Miasto & Stan       
         $________________ 

Tel:_______________________  Ofiara 

„Ja jestem Zmartwychwstaniem 
i Życiem. Każdy kto żyje i wierzy 
we Mnie, nie umrze na wieki” 
            (J11,25-26) 

 

 
 

 Listopad Kościół nieustannie 
powierza w modlitwie zmarłych, gdyż 
droga do wiekuistego odpoczynku jest, 
dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwar-
ta. Jan Paweł II w rozważaniach na Anioł Pański w listopadzie 
2003 roku powiedział: Modlitwa za zmarłych jest ważną 
powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z 
Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, 
by dostąpić radości nieba. Wypominki są wyrazem miłości i jed-
ności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który 
przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach 
wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że 
ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypo-
minek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i 
dzisiaj, związane są one z Eucharystią. W naszym Sanktuarium w 
każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 7:00pm podczas Mszy św. i 
nabożeństwa z Wystawionym Najświętszym Sakramentem 
modlimy się za zmarłych poleconych w wypominkach jednora-
zowych i rocznych. Zachęcamy wiernych do udziału. 

 Wypominki Listopadowe (jednorazowe). W każdą 
niedzielę listopada przed wszystkimi Mszami św. będziemy się 
modlić za zmarłych poleconych w wypominkach jednorazowych. 
Prosimy wyciąć znajdującą się w biuletynie kartę na której można 
wypisać imiona i nazwiska bliskich zmarłych. Podane imiona i 
nazwiska zmarłych oraz jednorazową i dobrowolną ofiarę można 
złożyć w kancelarii lub na tacę w kościele . Prosimy o podanie 
przed którą Mszą św. wypominki mają zostać odczytane.  

 Wypominki roczne. W tym roku od pierwszej niedzieli 
adwentu będziemy modlić się przed Mszami św o 7:00, 8:30 i 
10:30 rano za zmarłymi poleconymi w wypominkach rocznych. 
Prosimy wyciąć znajdującą się w biuletynie kartę i wypisać imiona 
i nazwiska zmarłych. Ofiara na wypominki roczne równa się  50-
100 od zmarłej osoby. Wypisując imiona zmarłych prosimy nie 
odmieniać imion i nazwisk zmarłych. Ma to na celu uniknięcie 
błędnego wymieniania ich podczas modlitw. 


