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HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

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

Rev. Slawomir Tomaszewski, 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 

July 10, 2022 

SATURDAY July 9 sobota 
  7:00am + Regina Połeć 
  5:00pm    For all intentions offered for Father’s Day 
               + For parishioners 
               + Mary Dale rq. Adam F. Turow 
               + Zofia Serafin rq. Tkacz family 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Ojca 
               + Franciszek Dąbal rq. Żona i dzieci 
               + Antoni Błądek rq. Córka z rodziną 
               + Janusz Jandura (b.r.), Ryszard i Józef Jandura 
 rq. Mama z rodziną 
SUNDAY July 10 niedziela 
  7:00am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Ojca 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Olgi i Jadwigi 
 rq. Natalia i Adam 
               + Za parafian 
               + Adam Panas rq. Eugenia i Hania Tomasinski 
               + Ryszard i Zofia Szypuła (którzy zmarli w Polsce) 
 rq. Rodzina 
               + Elżbieta i Karol Pogorzelec oraz za zmarłych z rodziny 
  8:30am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Ojca 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
                  zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Eweliny i  
                  Pawła Parzych z okazji 1-szej rocznicy ślubu 
                  O dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Klaudii z  
                  okazji urodzin rq. Rodzice 
                  O powrót do zdrowia dla Moniki Puzio 
               + Bartek Dmuchowski 
               + Mateusz Turek 
               + Franciszek Szymański (Anniv.)rq. Syn Wojciech z rodziną 
               + Cecylia Półkoszek rq. Córka z rodziną 
               + Lucyna Tararuj (Anniv.) rq. Córka z rodziną 
10:30am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Ojca 
                  Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i  
                  opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Ani i Alen Anevski z  
                  okazji 1-szej rocznicy ślubu rq. Rodzice 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Józefa i  
                  Marii Gnida 
                  O zdrowie i błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Pawła  
                  z okazji urodzin rq. Mama 
               + Jan Król rq. John i Joyce Moninger 
               + Marcin Król rq. Rodzina 
               + Władysław Stopka rq. Syn Józef z rodziną 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka z rodziną 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzina 
               + Ryszard, Aleksandra i Marian Wiśniewscy oraz za  
                  zmarłych z rodziny rq. Rodzina 
               + Sylwester i Barbara Silski rq. Rodzina 
               + Anna, Zofia i Franciszek Siuzdak rq. Maria i Józef Gnida 
               + Maria i Jan Gnida rq. Józef i Maria Gnida 
               + Antoni Błądek rq. Córka z rodziną 
               + Maria, Franciszek i Rafał Brynczka rq. Rodzina 
12:30pm    For all intentions offered for Father’s Day 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Ojca 
               + Józef Kornaś rq. Siostrzeniec 
               + Tadeusza, Mariana, Zenona i Czesława Sobiło, Karol  
                  Sawicki 

MONDAY July 11 poniedziałek 
  8:00am + Regina Połeć 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień  
                  Ojca 
               + Antoni Błądek rq. Córka z rodziną 
               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
TUESDAY July 12 wtorek 
  8:00am + Regina Połeć 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień  
                  Ojca 
               + Antoni Błądek rq. Córka z rodziną 
               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
WEDNESDAY July 13 środa 
  8:00am + Teresa Wróblewska 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień  
                  Ojca 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Lucyny w  
                  dniu urodzin rq. Dzieci 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Marii w  
                  dniu urodzin rq. Córka 
                  O szybki powrót do zdrowia i błog.  
                  Boże dla Stanisława rq. Córka 
               + Antoni Błądek rq. Córka z rodziną 
               + Conrad Dubij rq. Dubij family 
               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
THURSDAY July 14 czwartek 
  8:00am + Bruno E. Sudol rq. Son Glen 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień  
                  Ojca 
               + Antoni Błądek rq. Córka z rodziną 
               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
FRIDAY July 15 piątek 
  8:00am + Lucyna Pluta 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień  
                  Ojca 
               + Antoni Błądek rq. Córka z rodziną 
SATURDAY July 16 sobota 
  7:00am + Regina Połeć 
  5:00pm    For all intentions offered for Father’s  
                  Day 
               + For parishioners 
               + Emil Drozd (Anniv.)rq. Irene Jeyowski 
               + Mary Dale 
 rq. Helen & Walter Fedachinsky 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień  
                  Ojca 
               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
               + Antoni Błądek rq. Córka z rodziną 
               + Józef Tomaszkowicz 
 rq. Andrzej i Małgorzata Subiszak 

Zapowiedzi Przedślubne 
III  Bartłomiej P. Złotek - Monika W. Weglinska 



FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

10 LIPCA, 2022 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
2. Sklepik parafialny czynny od 7:30 rano - 12:30 pm. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek zapisy dzieci  

 na lekcje Religii i zajęcia Polskiej Szkoły od 4pm-8pm.  
 W sobotę zapisy od 9:00am-12:00pm. 

2. Środa: Po Mszy św. o godz. 7:00pm, nabożeństwo fatimskie 
z procesją ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Zachęcamy 
wiernych do licznego udziału. 

3. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00  
wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu  
zupełnego. Osobiste prośby i intencje, w których będziemy 
się modlić podczas nabożeństwa można złożyć do skrzynki 
przy ołtarzu św. Jana Pawła II.  

4. Sobota: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po  
 Mszy św. o 7:00 rano.  
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:       XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na chłodzenie kościoła. 
 
RÓŻNE: 
1. Drodzy Parafianie, bardzo prosimy, aby od poniedziałku do 

porannej Mszy Św. w sobotę korzystać z drzwi wejściowych 
do kościoła od strony plebanii. Ze względów 
bezpieczeństwa drzwi wejściowe od strony konwentu 
pozostaną w tych dniach zamknięte. Dziękujemy za 
wyrozumiałość i współpracę. 

2. Drodzy Parafianie informujemy, że od września:   
*W każdą drugą sobotę miesiąca po Mszy św. o 7AM  
 będziemy modlić się nowenną do Cudownego Medalika.  
*W każdy drugi wtorek miesiąca po Mszy św. o 7PM  
 odbędzie się nab. do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.   
*Informujemy, że od września w naszym Sanktuarium  
 otwieramy dwie grupy: Mężczyźni Św. Józefa oraz Męski  
 Żywy Różaniec. Na spotkaniach będziemy wspólnie  
 modlić się, rozszerzać nasze życie duchowe, poznawać  
 Biblię, uczyć się budować wspólnotę, wspierać siebie,  
 nasze rodziny i naszą parafię. Wszytskich mężczyzn  
 pragnących dołączyć do tej wspólnoty serdecznie  
 zapraszamy. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o  
 kontakt z Panem Mariuszem Citkowskim pod numerem  
 telefonu: 973-390-5477 lub droga mailową  
 mariuszcitkowski@gmail.com. 

3. Drodzy Parafianie, z radością informujemy, że po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią koronowirusa, dnia 11 
września odbędzie się piknik parafialny. Już teraz 
wszystkich zapraszamy. 

4. We wtorek, 19 lipca, o godz. 7:00pm Msza św. i 
nabożeństwo do św. O. Pio. 

5. W piątek, 22 lipca, Msza św. o godz. 7:00pm. Po Mszy św. 
nabożeństwo do św. Charbela. 

6. W niedzielę, 24 lipca, poświęcenie pojazdów po każdej 
Mszy św. Poprzez wstawiennictwo św. Krzysztofa będziemy 
się modlić o błog. Boże dla wszystkich kierowców. 
Zachęcamy parafian do złożenia donacji dla ministrantów 
jako dowód wdzięczności za ich wierną służbę przy ołtarzu 
podczas sprawowania Mszy św. i nabożeństw. 

7. W piątek, 29 lipca, 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 Diocesan Assessment. 
2. Parish store will be open from 7:30am - 12:30pm. 
 
THIS WEEK: 
1. Monday, Tuesday, Thursday, Friday: CCD Religion  

 & PS registration in the rectory from 4:00pm - 8:00pm.  
*Saturday: CCD Religion & Polish School registration  
 in the rectory from 9:00am - 12:00pm. 

2. Wednesday: After 7:00pm Mass, Devotion and  
Procession to our Lady of Fatima. 

3. Czwartek: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. 
After Mass, devotion to St. John Paul II. 

4. Saturday: Novena prayers to Our Lady of 
 Czestochowa after the 7:00am Mass.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  

 
NEXT SUNDAY:   XVI  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for air conditioning. 
 
OTHERS: 
1. Dear Parishioners, with pleasure we are happy to 

inform that, after the two-year break due to the 
pandemic, the parish picnic will be held on September 
11. We invite everyone to join us on this occasion. 

2. Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host 
a spiritual 4-day Walking Pilgrimage on August 4

th
 – 

7
th
, 2022 from their church in NJ to Our Lady of 

Czestochowa Shrine in Doylestown, PA. Walkers 
range from infants to people well into their 70’s. You 
may join our spiritual trip any day of the journey and for 
as many days as you wish. Register by mail before 
July 24th for the discounted prices or visit our website 
for churches in your area that also offer discounted 
prices. More info call 908-637-4269 or 
www.walkingpilgrimage.us. 

3. Tuesday, July 19, after 7:00pm Mass, devotion to 
Saint O. Pio. 

4. Friday, July 22, devotion to St. Charbel after 7:00pm 
Mass. 

5. On Sunday, July 24, during every Mass, we will 
pray for all drivers, and blessing of vehicles after 
every Mass. We encourage parishioners to make 
donations to the altar boys as a token of gratitude for 
their faithful service at the altar during Mass and 
devotions. 

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

7. Monday, August 15, The Assumption of the 
Blessed Virgin Mary. Masses at 7:00am, 10:30am & 
7:00pm. Blessing of flowers during every Mass. 

http://www.walkingpilgrimage.us/
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Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i 
doktora Kościoła  
 Jan di Fidanza urodził się około 1218 r. 
w Bagnoregio koło Viterbo. Jego ojciec był 
lekarzem. Rodzice obawiali się, czy ich 
dziecko długo pożyje, było bowiem bardzo 
słabowite. Pobożna matka złożyła więc ślub, 
że poświęci syna na służbę Bożą, jeśli ten 
wyzdrowieje. Podanie głosi, że dziecię miało 
zostać przyniesione do św. Franciszka z 
Asyżu, który w natchnieniu miał powiedzieć: O, buona 
ventura! - co znaczy: O, szczęśliwa przyszłość!
 Pierwsze nauki Bonawentura odbył w konwencie 
minorytów w rodzinnym miasteczku. Po ukończeniu szkoły 
średniej udał się na na studia filozoficzne na uniwersytecie 
w Paryżu (1242-1248). Tu, mając 25 lat, wstąpił do 
franciszkanów. Otrzymał imię zakonne Bonawentura - od 
słów, jakimi przywitał go wiele lat wcześniej św. 
Franciszek. Po nowicjacie studiował teologię w Paryżu 
(1243-1248) pod kierunkiem słynnych franciszkańskich 
teologów: Aleksandra z Hales, Jana z La Rochelle i 
Wilhelma z Overnii. Po otrzymaniu stopnia magistra 
studiował jeszcze dalsze trzy lata (1248-1251), a 
równocześnie wykładał Pismo święte i Sentencje Piotra 
Lombarda. W tym też czasie stoczył słowny i pisemny 
"pojedynek" z Wilhelmem z Saint-Amour i z Tomaszem z 
Yorku w obronie zakonów żebraczych (franciszkanów i 
dominikanów). Z tego też czasu pochodzi jego szczytowe 
dzieło z zakresu teologii dotyczące Trójcy Świętej. 
Bonawentura zajął się także filozoficznym problemem 
poznania ludzkiego. W tej kwestii odszedł od Arystotelesa i 
św. Tomasza z Akwinu, a zbliżył się do Platona i św. 
Augustyna. Wreszcie w tym samym czasie wydał tom 
rozpraw, w którym można odnaleźć syntezę jego myśli 
filozoficznej i teologicznej. Następne lata Bonawentura 
spędził w różnych klasztorach franciszkańskich w 
charakterze wykładowcy. Musiał imponować niezwykłą 
wiedzą, świętością i zmysłem organizacyjnym, skoro na 
kapitule generalnej 2 lutego 1257 r. został wybrany 
przełożonym generalnym zakonu, kiedy miał zaledwie 39 
lat. Wybór ten okazał się dla młodego zakonu 
opatrznościowym. Zakon przechodził wówczas trudny 
czas. Powstały bowiem dwie zwalczające się zaciekle 
frakcje: gorliwych (zelantów), którzy byli za zachowaniem 
pierwotnej reguły Ojca Franciszka, oraz zwolennicy reguły 
łagodniejszej, możliwej do zachowania także przez 
przeciętnych członków. To jednak groziło rozluźnieniem. 
Bonawentura umiał wybrać "złoty środek", a przez swoje 
roztropne zarządzenia nadał zakonowi właściwy kierunek. 
Zakon miał również licznych zewnętrznych wrogów, 
patrzących nieprzychylnym okiem na liczne przywileje, 
dane mu od papieży. Jako przełożony Bonawentura umiał 
je obronić. Przez 16 lat swoich rządów (1257-1273) 
doprowadził zakon do niebywałego rozwoju. W roku 1260 
ułożył pierwsze konstytucje jako wykładnię reguły św. 
Franciszka. W ten sposób przeciął wieloraką dotąd jej 
interpretację. Zakonem rządził z konwentu paryskiego. 
Rzadko jednak bywał na miejscu, gdyż musiał odbywać 
stale wizytacje: w Anglii (1258 i 1265), we Flandrii, czyli w 
dzisiejszej Belgii i Holandii (1253), w Niemczech i w 
Hiszpanii (1264) oraz we Włoszech (1262-1272). Dla tych 
zasług niektórzy historycy nazywają go drugim "Ojcem 
Zakonu". Posiadał umiejętność łączenia życia czynnego i  
publicznego z bogatym życiem wewnętrznym. Miał wielkie 
nabożeństwo do Męki Pańskiej i ku jej czci układał 
przepiękne poematy. Głośno było o nim także na dworze 
papieskim. Dlatego to papież Grzegorz X w 1273 r.  

 (c. d.) mianował go kardynałem oraz biskupem Albano 
pod Rzymem. Delegacja papieża z wiadomością o nominacji 
 zastała go przy myciu naczyń kuchennych w klasztorze. 
Bonawentura musiał zrzec się urzędu przełożonego 
generalnego zakonu, aby oddać się wyłącznie sprawom 
publicznym. Towarzyszył papieżowi w podróży do Mugello 
koło Florencji, a w listopadzie 1273 r. udał się do Lyonu na 
sobór powszechny. Otrzymał zaszczytne wyróżnienie 
wygłoszenia przemówienia inauguracyjnego. Był szczęśliwy, 
że doszło do unii między Kościołem rzymskim a greckim, 
która jednak niebawem została zerwana. Główny ciężar prac 
przygotowawczych do soboru spadł na barki Bonawentury. 
Wyczerpany tymi obowiązkami, zmarł 15 lipca 1274 r. 
podczas soboru w Lyonie. W pogrzebie wziął udział papież i 
wszyscy ojcowie soboru w liczbie 500 biskupów i ok. 1000 
prałatów i teologów. Pogrzeb miał więc królewski. Papież 
wygłosił mowę pogrzebową ku jego czci. Jego ciało złożono 
najpierw w zakrystii kościoła św. Franciszka, a w roku 1450 
w nowo wystawionej świątyni. Znaleziono wówczas język 
św. Bonawentury zupełnie nietknięty rozkładem, a nawet 
zaczerwieniony. Miał to być znak niezwykłego daru wymowy 
Bonawentury. Kronikarze notują, że tego dnia wielu chorych 
odzyskało zdrowie.  
 Bonawentura był jednym z najwybitniejszych teologów 
średniowiecza. Pozostawił po sobie wiele traktatów i dzieł 
teologicznych. Składają się na nie konstytucje, liczne traktaty 
i komentarze teologiczne, 440 kazań i wiele innych. 
Bonawentura stworzył własną szkołę teologiczną. Do 
najznakomitszych jego dzieł należą: Lignum vitae i 
Itinerarium mentis in Deum, jak też Illuminationes Ecclesiae. 
Bullę kanonizacyjną Bonawentury ogłosił Sykstus IV w 1482 
roku, a papież Sykstus V ogłosił go doktorem Kościoła 
(1588). Św. Bonawentura jest patronem franciszkanów, 
matek oczekujących potomstwa, dzieci, robotników i 
teologów.  
 W ikonografii przedstawiany jest w habicie 
franciszkańskim z biskupim krzyżem na piersiach; jako 
kardynał w cappa magna; jako teolog nad pulpitem. Jego 
atrybutami są: anioł przynoszący mitrę, kapelusz kardynalski 
trzymany przez anioła lub leżący u stóp, księga, krzyż w 
dłoniach, drzewo Krzyża Świętego (jest to aluzja do traktatu 
Lignum vitae), zwój. 

If any person may have been abused by any priest, they 
should immediately contact their local County Prosecutor’s 
Office and the Diocese’s Victims Assistance Coordinator: 
Dr. Ken McNiel at 973-879-1489. You may also be in 
touch with either of the Diocesan Response Officers: Rev. 
Msgr. T. Mark Condon, Vicar General and Moderator of 
the Curia, 973-777-8818 Ext. 205 or Sister Joan Daniel 
Healy, S.C.C., Chancellor/Delegate for Religious, 973-777-
8818 Ext. 248. The entire text of the Policy of the Diocese 
of Paterson in Response to Complaints of Sexual Abuse is 
available on the Diocesan Web Site: 
www.patersondiocese.org. 
 

* * * * * * * * * 
Przypadki molestowania oraz inne nadużycia popełnione 
przez kler, prosimy zgłaszać do lokalnego biura 
prokuratora albo do diecezjalnego koordynatora pomocy 
ofiar: Dr. Ken McNiel telefon 973-879-1489. Można także 
zawiadomić jednego z tych diecezjalnych urzędników: 
Rev. Msgr. James. T. Mark Condon, Wikariusz i Kurator, 
973-777-8818 ext. 205 albo Joan Daniel Healy, S.C.C., 
Kanclerz/Delegat do spraw religijnych, 973-777-8818 ext. 
248. Pełny tekst polisy diecezjalnej do spraw 
molestowania seksualnego jest dostępny na stronie 
internetowej: www.patersondiocese.org. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

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. 

Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm in Polish. 
 After Mass, devotion to St. John Paul II. 
 

First Wednesday of each month: 7:00pm Mass, devotion to St. 
 Joseph. 
 

First Thursday of each month: 7:00pm Mass, devotion  
 to St. John Paul II, and prayers for vocations. 
 

First Friday of each month: Chaplet to Divine Mercy and Holy 
 Rosary at 6:00pm.  
 

First Saturday of each month: 7am Mass and after Mass, First 
 Saturday devotion in Polish. 
 

On the 22nd of each month, at 7:00 p.m. Mass and devotion to 
 St. Charbel at 7:00pm. 
 

Every third Tuesday of the month Mass at 7:00pm and after  
 Mass, devotion to Saint O. Pio. 
 

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 środa miesiąca: Msza św. o godz. 7:00pm, nab. do 
 św. Józefa 
 

Pierwszy czwartek miesiąca: Msza św. o godz. 7:00pm, nab. 
 do św. Jana Pawła II i modlitwa w intencji powołań. 
 

Pierwszy piątek miesiąca: 6:00pm Koronka do Miłosierdzia 
 Bożego i różaniec.  
 

Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 rano, Msza św. i nab. 
 pierwszej soboty. 
 

22 dnia każdego miesiaca, o godz. 7:00 wieczorem Msza św. i 
 nabożenstwo do sw. Charbela o godz. 7:00pm. 
 

Każdy trzeci wtorek miesiąca o 7:00 wieczorem Msza św. i 
 nab. do św. O. Pio. 
 

Ostatni piątek miesiaca o 7:00 wieczorem Msza św. i 
 nabożeństwo za zmarłych poleconych w wypominkach. 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

niedziela, 10 lipca, Chrzty: 
 

  1:30PM    Olivia K. Tomaszewski 
  2:00PM    Matthew J. Dworakowski 
 

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

bless you always. 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska  
2022 - 2023 

 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na 
Rok Szkolny 2022/2023 będą trwały od 1 maja, 2022 do 
17 sierpnia, 2022 od poniedziałku - wtorku i czwartku - 
piątku od godz. 4:00pm - 8:00pm, i w soboty od godz. 
9:00am - 12:00pm. Po 17 sierpnia będzie pobierana 
dodatkowa opłata $50.00 od dziecka na pokrycie kosztów 
reorganizacji klas i dodatkowe zamawianie podreczników. 
Całość opłaty za szkołę, lekcje religii i za książki 
uiszczamy z góry przy rejestracji dziecka i opłaty są 
bezzwrotne. 
 

 Zajęcia Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego 
Przedszkola będą odbywały w Soboty od 9:00am do 
1:00pm. 
 

   Polska Szkoła    czesne: 
   Jedno dziecko   $375.00 
   Dwoje dzieci     $575.00 
   Troje dzieci     $700.00 
 

 Opłata za lekcje Religii dla parafian czynnie biorących 
udział w życiu wspólnoty parafialnej wynosi odpowiednio:  
        $130.00 za jedno dziecko 
        $170.00 za dwoje dzieci 
        $210.00 za troje dzieci 
 

 Prosimy o zapisywanie dzieci w jak najszybszym 
terminie, gdyż liczba uczniów w klasach jest 
ograniczona. 

TODAY’S READINGS 
 

First Reading — If only you would heed the voice of the LORD, 
your God (Dt 30:10-14). 
 

Psalm — Turn to the Lord in your need, and you will live  
(Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37). 
 

Second Reading — He is before all things, and in him all things 
hold together (Col1:15-20). 
 

Gospel — You shall love the Lord, your God (Lk 10:25-37). 
 

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

SŁOWO BOŻE NA DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ 
 

Pierwsze czytanie – Będziesz słuchał głosu Pana  
(Pwt 30, 10-14) 
 

Psalm responsoryjny – Ożyje serce szukających Boga  
(Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37 (R.: por. 33b)). 
 

Drugie czytanie – Chrystus Jezus jest obrazem Boga 
niewidzialnego (Kol 1, 15-20). 
 

Ewangelia – Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając 
Jezusa na próbę (Łk 10, 25-37). 

https://bible.usccb.org/bible/Deuteronomy/30?10
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/69?14
https://bible.usccb.org/bible/luke/10?1

