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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: 
  8:00 A.M. 
  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: 
   8:00 rano 
   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 

August 7, 2022 

SATURDAY August 6 sobota 
  7:00am + Józef Drążek 
               + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  5:00pm + For parishioners 
               + Mary Dale rq. Helen and Walter Fedachinsky 
  7:00pm + Czesław Karp rq. Żona z dziećmi 
               + Giovanna Pitaressi 
               + Barbara i Sylwester Silski rq. Rodzina 
               + Marek Kozlowski rq. Żona Jolanta 
               + Jan Fiołek rq. J. Fiolek i E. Brodka 
               + Roman Komenda Jr. oraz za zmarłych z rodziny rq. Rodzina 
               + Ryszard, Aleksandra i Marian Wiśniewscy rq. Rodzina 
SUNDAY August 7 niedziela 
  7:00am    O błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla rodziny Mazur,  
                  Williams i Calnan 
               + Za parafian 
               + Stefania i Ambroży Drążek rq. Syn z rodziną 
               + Adam Panas rq. Ola Bródka 
               + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
               + Stanisław, Jan i Karolina Głodek rq. Rodzina 
               + Ryszard i Zofia Szypuła rq. Rodzina 
  8:30am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, 
                  błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Aliny i Mariana Król z  
                  okazji 31-szej rocznicy ślubu rq. Dzieci 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Dominika z  
                  okazji urodzin 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Stanisławy Zarękiewiczrq. Rodzina 
               + Jan i Irena Sibiga rq. Córka z rodziną 
               + Ks. Stefan Krawontka 
               + Barbara, Bronisława, i Stanisław Skorupa rq. Rodzina 
10:30am    W intencji księży pracujących w naszej parafii i członkin  
                  Różańca św. oraz ich rodzin 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Józefa i Marii  
                  Gnida 
                  O zdrowie, błog Boże z podziękowaniem za otrzymane łaski 
                  w dniu urodziń dla Eweliny 
               + Józef Chrobak rq. Syn 
               + Jan Tomaszkowicz rq. Chrobak family 
               + Jan Król rq. Rodzina 
               + 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 
               + Wiktoria Wróbel rq. Wnuki 
               + Rafał Brynczka (Anniv.) rq. Rodzina 
               + Zuzanna Kata (Anniv.) rq. Mąż 
               + Józef Majcher rq. Dzieci 
               + Stanisław i Sława Czarnecki rq. Zofia i Robert Bródka 
12:30pm + Anthony Barbato rq. Lawrence Ogonowski 
               + Lucyna Strug rq. Zbigniew Strug i dzieci 
  7:00pm + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
               + Czesław Karp rq. Żona z dziećmi 
MONDAY August 8 poniedziałek 
  8:00am + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Wawrzyniec Sulka rq. Rodzina 

               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
TUESDAY August 9 wtorek 
  8:00am + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
WEDNESDAY August 10 środa 
  8:00am + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Regina Połeć 
THURSDAY August 11 czwartek 
  8:00am + Donn B. Sudol rq. Brother Glen 
               + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Zofia i Andrzej Dul 
               + Władysław, Jan, Józef, Marian i  
                  Grażyna Dul 
               + Franciszek Kowal 
FRIDAY August 12 piątek 
  8:00am + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Regina Połeć 
SATURDAY August 13 sobota 
  7:00am + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  5:00pm + For parishioners 
               + Mary Dale 
 rq. Helen i Walter Fedachinsky 
  7:00pm + Czesław Karp rq. Żona z dziećmi 
SUNDAY August 14 niedziela 
  7:00am + Za parafian 
               + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
               + Adam Panas rq. Marek i Jola Wykowski 
               + Conrad Dubij rq. Dubij family 
               + Stanisław i Jan rq. Rodzina 
  8:30am    O zdrowie i błog. Boże dla rodziny  
                  Rogowskich w rocznicę ślubu 
                  O zdr. i błog. Boże dla Marii i Franciszka  
                  Nizioł w rocznicę ślubu 
                  O zdr., bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla  
                  Olivii z okazij 8-mych urodzin rq. Rodz. 
               + Bartek Dmuchowski 
               + Mateusz Turek 
               + Jan i Genowefa Strzałko 
 rq. Wnuczka z rodziną 
               + Wacław Chaim (Anniv.) rq. Rodzina 
               + Dariusz i Jan Sołtys 
               + Ks. Stefan Krawontka 
               + Zofia Łabuda (Anniv.) rq. Syn z rodziną 
               + Aleksander Toporkiewicz rq. Żona i syn 
10:30am + 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 
               + Stanisław Ozga rq. Żona z rodziną 
               + Władysław i Katarzyna Kochanowicz 
 rq. Córka z rodziną 
               + Maria, Franciszek i Rafał Brynczka 
 rq. Rodzina 
12:30pm + For parishioners 
  7:00pm + Czesław Karp rq. Żona z dziećmi 



NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

7 SIERPNIA, 2022 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 
 

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. Poniedziałek: Wspomnienie św. Dominika, prezbitera 
3. Środa: Nab. do M.B.N.P. po Mszy św. o godz 7:00pm. 
4. Czwartek: Msza św. ku czci św. JP II o godz. 7:00pm. Po 

Mszy św., nab. do św. JP II, uzyskanie odpustu zupełnego. 
5. Sobota: Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  

*Po Mszy św. o godz. 7:00pm, nab. fatimskie z procesją ku  
 czci M. B. Fatimskiej. Zachęcamy do licznego udziału.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:      XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. W naszej parafii będziemy gościć Ks. Stanisława Slabego, 

który podczas każdej Mszy św. podzieli się z nami 
doświadczeniami z pracy misyjnej w Prałaturze Esquel w 
Argentynie. Druga kolekta przeznaczona na Missionary 
Cooperation Plan. Prosimy o ofiarność i składamy 
serdeczne Bóg zapłać. 

 

RÓŻNE: 
1. 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 nabożeństwo 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. Wszystkich 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 drogą mailową: mariuszcitkowski@gmail.com. 

2. W poniedziałek, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia 
NMP. Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00pm. 
Poświęcenie ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

3. We wtorek, 16 sierpnia, o godz. 7:00pm Msza św. i 
nabożeństwo do św. O. Pio. 

4. W poniedziałek, 22 sierpnia, Msza św. o godz. 7:00pm. Po 
Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela. 

5. W piątek, 26 sierpnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem będziemy modlić się za zmarłych poleconych w 
wypominkach. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. 

6. Parafialny piknik odbędzie się 11 września. Zapraszamy 
Wszystkich parafian i przyjaciół parafii. 

7. Drodzy Parafianie, Diecezja Paterson zaprasza wszystkie 
pary, które zawarły małżeństwo w roku 1972 i 1997 oraz te 
pary, które są w związku małżeńskim od ponad 60 lat do 
świętowania 25, 50 lub 60 rocznicy ślubu podczas specjalnej 
Mszy Świętej, która będzie odprawiona w Katedrze Św. 
Jana Chrzciciela w Paterson, NJ. Biskup Kevin Sweeney 
będzie głównym celebransem. Msza Święta odbędzie się w 
niedzielę, 6 listopada 2022 o godzinie 3pm. Wszelkich 
ustaleń można dokonać kontaktując się z biurem 
parafialnym. Termin nadsyłania rejestracji do biura 
parafialnego upływa w czwartek, 6 października 2022r. Po 
dokonaniu rejestracji otrzymacie dodatkowe informacje z 
Urzędu ds. Życia Rodzinnego. Gratulujemy tej radosnej 
okazji! 

TODAY: 
1. Second collection is for parish needs. 
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. Registration will 
be open until August 17th. 

2. Monday: Saint Dominic, Priest 
3. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions 

after 7:00pm Mass. 
4. Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm 

in Polish. After Mass, devotion to St. John Paul II. 
5. Saturday: Confession: 4:00pm-5:00pm.  

*After 7:00pm Mass, devotion and procession to Our  
 Lady of Fatima. 

 
NEXT SUNDAY:   XX  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Rev. Stanislaw Slaby will speak about the missionary 

work of Prelature of Esquel in Argentina during all  
Masses. Second collection is for the Missionary  
Cooperation Plan. 

 
OTHERS: 
1. Monday, August 15, The Assumption of the Blessed 

Virgin Mary. Masses at 7:00am, 10:30am & 7:00pm. 
Blessing of flowers during every Mass. 

2. Tuesday, August 16, after 7:00pm Mass, devotion to 
Saint O. Pio. 

3. Monday, August 22, Devotion to St. Charbel after 
7:00pm Mass. 

4. Friday, August 26, during the 7:00pm Mass, we will be 
praying for all the deceased offered for Wypominki.  
Devotions for deceased after Mass. 

5. 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. 

6. Dear Parishioners, the Diocese of Paterson invites  
couples who were married in 1972 and 1997 or have 
been married for 60+ years to celebrate your 25th, 50th 
or 60+ wedding anniversary during a special Mass to be 
offered at the Cathedral of St. John the Baptist in  
Paterson, NJ. Bishop Kevin Sweeney will serve as main 
celebrant on this joyful occasion to be held: Sunday, 
November 6th, 2022 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 6th, 2022. You will receive  
additional information from the Office of Family Life once 
your registration has been processed. Congratulations 
on this joyous occasion! 
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Wspomnienie św. Dominika, prezbitera  
 Święty Dominik urodził się około 1170 roku w Caleruega 
w Hiszpanii. Pochodził ze znakomitego rodu kastylijskiego 
Guzmanów. Jego ojcem był Feliks Guzman, a matką - bł. 
Joanna z Azy. Miał dwóch braci - bł. Manesa (który wstąpił 
potem do założonego przez Dominika zakonu) i Antoniego, 
kapłana diecezjalnego. Gdy Dominik miał 14 lat, rodzice 
wysłali go do szkoły w Palencji. Następnie studiował w 
Salamance. W 1196 roku, po ukończeniu studiów 
teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie i wkrótce został 
mianowany kanonikiem katedry w Osmie. Pięć lat później 
został wiceprzewodniczącym tej kapituły. Gorliwie pracował 
tam nad sobą i nad bliźnimi, głosząc im słowo Boże. Król 
Kastylii, Alfons IX, wysłał biskupa diecezji, w której pracował 
Dominik, Dydaka, z poselstwem do Niemiec i Danii. Dydak był 
przyjacielem Dominika, dlatego też przyszły święty 
towarzyszył biskupowi w podróży, w czasie której znalazł się w 
okolicach Szczecina i polskiego Pomorza. Dominik był 
świadkiem najazdu pogańskich Kumanów z Węgier na 
 Turyngię. Wkrótce po zakończeniu powierzonej im misji udał 
się do Rzymu, by prosić Innocentego III o zezwolenie na  
pracę misyjną wśród Kumanów. Papież jednak takiej zgody 
nie udzielił.  
 Wracając do Hiszpanii, Dydak i Dominik zetknęli się w 
południowej Francji z legatami papieskimi, wysłanymi tam do 
zwalczania powstałej właśnie herezji albigensów i waldensów. 
Sekta ta pojawiła się ok. 1200 r. w mieście Albi. Jej członkowie 
zaprzeczali ważnym prawdom wiary, m.in. Trójcy Świętej, 
Wcieleniu Syna Bożego, odrzucali Mszę świętą, małżeństwo i 
pozostałe sakramenty. Burzyli kościoły i klasztory, niszczyli 
obrazy i krzyże.  
 W porozumieniu z legatami Dominik postanowił oddać 
się pracy nad nawracaniem odszczepieńców. Do tej akcji 
postanowił włączyć się bezpośrednio także biskup Dydak. 
Ponieważ heretycy w swoich wystąpieniach przeciwko 
Kościołowi atakowali go za majątki i wystawne życie 
duchownych, biskup i Dominik postanowili prowadzić życie 
ewangeliczne na wzór Pana Jezusa i Jego uczniów. Chodzili 
więc od miasta do miasta, od wioski do wioski, by prostować 
błędną naukę i wyjaśniać autentyczną naukę Pana Jezusa. 
Innocenty III zatwierdził tę formę pracy apostolskiej. W 
centrum herezji znajdowało się miasto Prouille, położone 
pomiędzy Carcassonne a Tuluzą. Tam Dominik założył 
klasztor żeński, w którym życie zostało oparte na całkowitym 
ubóstwie.  
 Pojawiły się pierwsze sukcesy. Niebawem biskup musiał 
powrócić do swojej diecezji. Natomiast do Dominika dołączyło 
11 cystersów, którzy postanowili wieść podobny tryb życia 
apostolskiego. Z nich właśnie w 1207 r. powstał zalążek nowej 
rodziny zakonnej. W tym samym jednak roku papież ogłosił 
przeciwko albigensom i waldensom zbrojną krucjatę na 
wiadomość, że heretycy ruszyli na kościoły, plebanie i 
klasztory, paląc je i niszcząc. To skomplikowało pracę 
apostolską Dominika. Wtedy Dominik zwiększył posty, 
umartwienia, częściej się modlił. Dotychczasowe 
doświadczenie wykazało, że okazyjnie werbowani do tej akcji 
kapłani często nie byli do niej wystarczająco przygotowani. 
Wielu zniechęcał prymitywny rodzaj życia i połączone z nim 
niewygody. Dominik wybrał więc spośród swoich 
współtowarzyszy najpewniejszych. Na jego ręce złożyli oni 
śluby zakonne w 1215 r. Tak powstał Zakon Kaznodziejski - 
dominikanów. Jego głównym celem było głoszenie słowa 
Bożego i zbawianie dusz. Założyciel wymagał od zakonników 
ścisłego ubóstwa, panowania nad sobą i daleko idącego 
posłuszeństwa. Dzięki poparciu biskupa Tuluzy, Fulko, w 
Tuluzie powstały wkrótce aż dwa klasztory dominikańskie, 
które miały za cel nawracanie albigensów i waldensów. W tym 
samym roku odbył się Sobór Laterański IV. Dominik udał się 
wraz ze swoim biskupem, Fulko, do Rzymu. Innocenty III po 
wysłuchaniu zdania biskupa Tuluzy ustnie zatwierdził nową 

 (c. d.) rodzinę zakonną.  
 Zaraz po powrocie z soboru (1216) 
Dominik zwołał kapitułę generalną, na której 
przyjęto za podstawę regułę św. Augustyna i 
konstytucje norbertanów, którzy wytyczyli sobie 
podobny cel. Wprowadzono do konstytucji 
jedynie te zmiany, które w zastosowaniu do 
specyfiki zakonu okazały się konieczne. Kiedy 

Dominik po odbytej kapitule ponownie udał się do Rzymu, 
papież Innocenty III już nie żył (+ 1216). Bóg pokrzepił jednak 
Dominika tajemniczym, proroczym snem: pojawili mu się 
Apostołowie św. Piotr i św. Paweł, i zachęcili go, by na cały 
świat wysyłał swoich synów duchowych jako kaznodziejów. 
Dlatego kiedy tylko powrócił do Tuluzy, rozesłał grupę 17 
pierwszych zakonników: do Hiszpanii, Bolonii i do Paryża. W 
dniu 22 grudnia 1216 r. papież Honoriusz III zatwierdził nowy 
zakon. Co więcej, wydał polecenie dla biskupów, by udzielili 
nowej rodzinie zakonnej jak najpełniejszej pomocy. Dominik 
założył również zakon żeński, zatwierdzony przez Honoriusza 
III dwa lata później. Kapituła generalna w Bolonii w 1220 r. 
odrzuciła z reguły i z konstytucji to wszystko, co okazało się 
nieaktualne. W miejsce odrzuconych wstawiono nowe 
artykuły, wśród których znalazł się między innymi ten, że 
zakon nie może posiadać na własność stałych dóbr, ale że ma 
żyć wyłącznie z ofiar. W ten sposób zakon wszedł do rodziny 
zakonów mendykanckich (żebrzących), jakimi byli w XIII w. 
franciszkanie, augustianie, karmelici, trynitarze, serwici i 
minimi.  
 Dominik prowadził pracę misyjną na północy Włoch. 
Wyczerpany pracą w prymitywnych warunkach, wrócił do 
Bolonii. Jego ostatnie słowa brzmiały: "Miejcie miłość, 
strzeżcie pokory i nie odstępujcie od ubóstwa". Zmarł 6 
sierpnia 1221 r. na rękach swych współbraci. W jego 
pogrzebie wziął udział kardynał Hugolin i wielu dygnitarzy 
kościelnych. Dominik został pochowany w kościele 
klasztornym w Bolonii, w drewnianej trumnie, w podziemiu (w 
krypcie) tuż pod wielkim ołtarzem. Jego kult rozpoczął się 
zaraz po jego śmierci. Notowano za jego wstawiennictwem 
otrzymane łaski. Dlatego papież Grzegorz IX nakazał 
rozpocząć proces kanoniczny. Po jego ukończeniu wyniósł 
sługę Bożego do chwały świętych w 1234 r  
 Dominik odznaczał się wielką prawością obyczajów, 
niezwykłą żarliwością o sprawy Boże oraz niezachwianą 
równowagą ducha. Potrafił współczuć. Jego radosne serce i 
pełna pokoju wewnętrzna postawa uczyniły z niego człowieka 
niebywale serdecznego. Oszczędny w słowach, rozmawiał z 
Bogiem na modlitwie albo o Nim z bliźnimi. Żył nader surowo. 
Bardzo cierpliwie znosił wszelkie przeciwności i upokorzenia.  
 Imię Dominik pochodzi od łacińskiego dominicus, co 
znaczy Pański, należący do Boga. Przed św. Dominikiem imię 
to było znane, ale właśnie Dominik Guzman spopularyzował to 
imię w całej Europie.  
 Największą zasługą św. Dominika i pamiątką, jaką po 
sobie zostawił, jest założony przez niego Zakon Kaznodziejski. 
Zakon dał Kościołowi wielu świętych. Wśród nich do 
najjaśniejszych gwiazd należą św. Tomasz z Akwinu, doktor 
Kościoła, św. Rajmund z Penafort św. Albert Wielki, doktor 
Kościoła, św. Wincenty Ferreriusz, św. Antonin z Florencji, 
papież św. Pius V , św. Ludwik Bertrand św. Katarzyna ze 
Sieny, doktor Kościoła i patronka Europy, oraz św. Róża z 
Limy. Zakon położył wielkie zasługi na polu nauki, wydając 
uczonych na skalę światową w dziedzinie teologii, biblistyki 
czy liturgii. Kiedy zostały odkryte nowe lądy, dominikanie byli 
jednymi z pierwszych, którzy na odkryte tereny wysyłali swoich 
misjonarzy.  
 W ikonografii św. Dominik przedstawiany jest w 
dominikańskim habicie. Jego atrybutami są: gwiazda 
sześcioramienna, infuła u stóp, lilia - czasami złota, księga, 
podwójny krzyż procesyjny, pastorał, pies w czarne i białe łaty 
trzymający pochodnię w pysku różaniec.  



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 

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 — Your people awaited the salvation of the 
just and the destruction of their foes (Wis 18:6-9). 
 

Psalm — Blessed the people the Lord has chosen to be his 
own (Ps 33:1, 12, 18-19, 20-22). 
 

Second Reading — Faith is the realization of what is hoped 
for and evidence of things not seen (Heb 11:1-2, 8-19). 
 

Gospel — Much will be required of the person entrusted with 
much, and still more will be demanded of the person 
entrusted with more (Lk 12:32-48). 
 

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

SŁOWO BOŻE NA DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ 
 

Pierwsze czytanie – Izraelici oczekują wyzwolenia  
(Mdr 18, 6-9). 
 

Psalm responsoryjny – Szczęśliwy naród wybrany przez 
Pana (Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12)). 
 

Drugie czytanie – Wielkość wiary (Hbr 11, 1-2. 8-19). 
 

Ewangelia – Gotowość na przyjście Pana (Łk 12, 32-48). 

The altar candles, bread and wine 
will be offered this entire week, in 
Loving Memory of: 

 

+ Maria Błądek 
 

rq. Córka z rodziną 

https://bible.usccb.org/bible/Wisdom/18?6
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/33?1
https://bible.usccb.org/bible/hebews/11?1
https://bible.usccb.org/bible/luke/12?32

