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Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 
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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: 
  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 14, 2022 

SATURDAY August 13 sobota 
  7:00am + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  5:00pm + For parishioners 
               + Mary Dale rq. Helen and Walter Fedachinsky 
  7:00pm    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i  
                  opieki Matki Bożej dla Danuty i Macieja Żuk z okazji  
                  rocznicy ślubu 
                  O zdrowie błog. Boże dla Elżbiety i Wiolety 
               + Czesław Karp rq. Żona z dziećmi 
               + Zbigniew Tarnawski rq. Żona 
               + Stanisław, Czesława i Tadeusz Krauzowicz rq. Żuk family 
SUNDAY August 14 niedziela 
  7:00am    O zdrowie i błog. Boże z okazji rocznicę ślubu dla Anny i  
                  Macieja Leja 
                  O zdrowie i błog. Boże z okazji rocznicy ślubu dla  
                  Magdaleny i Andrzeja Krzastek 
                  Za parafian 
               + Adam Panas rq. Marek i Jola Wykowski 
               + Conrad Dubij rq. Dubij family 
               + Stanisław i Jan rq. Rodzina 
               + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  8:30am    O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Rogowskich w rocznicę 
                  ślubu 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej Różańcowej  
                  dla Olivii z okazji 8-mych urodzin rq. Rodzina 
                  O zdrowie i błog. Boże w rocznicę ślubu dla Marii i  
                  Franciszka Nizioł 
                  O szczęśliwą podróż do Polski i opiekę Najśw. Marii  
                  Panny rq. Rodzina 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Alicji 
 rq. Córki 
                  O wstawiennictwo Matki Najśw. u Jej Syna o łaskę  
                  powrotu do pełni sil i zdrowia dla kuzynki Marii 
 rq. Marta z rodziną 
               + Bartek Dmuchowski  
               + Mateusz Turek 
               + Jan i Genowefa Strzałko  rq. Wnuczka z rodziną 
               + Dariusz i Jan Sołtys 
               + Wacław Chaim (Anniv.) rq. Rodzina 
               + Ks. Stefan Krawontka 
               + Aleksander Toporkiewicz rq. Żona i Syn 
               + Zofia Łabuda (Anniv.) rq. Żona z rodziną 
10:30am    O zdrowie i błog. Boże dla Marii i Józefa Gnida 
               + Władysław Stopka rq. Syn Józef z rodziną 
               + Zofia i Stanisław Szeliga  rq.Córka z rodziną  
               + Roman Komenda Jr.  rq. Rodzina 
               + Ryszard, Aleksandra, i Marian Wiśniewcy 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 
               + Zofia i Bolesław Klusek rq. Córka Anna i Teresa  
12:30pm + For parishioners 
               + Jan Lewandowski 
               + Maria Lewandowski 
  7:00pm    O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Piotra i jego rodziny 
               + Czesław Karp  rq. Żona z dziećmi 

MONDAY August 15 poniedziałek 
  7:00am    O błog Boże, wstawiennictwo Matki  
                  Bożej i łaskę zdrowia  
                  dla chorej siostry Marii 
               + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
10:30am    O błog. Boże i zdrowie dla Patryka,  
                  Weroniki i Jakuba 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzina 
               + Ryszard, Aleksandra, i Marian  
                  Wiśniewscy oraz za zmarłych z  
                  rodziny rq. Rodzina 
               + Sylwester i Barbara Silski 
 rq. Rodzina 
  7:00pm    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o  
                  dalsze zdrowie, błog Boże i opiekę  
                  Matki Bożej dla rodziny Nizioł z okazji  
                  rocznicy ślubu 
                  Podz. za otrzymane łaski z prośbą o  
                  dalsze zdrowie, błog. Boże i opiekę  
                  Matki Bożej dla rodziny Rogowskich z  
                  okazji rocznicy ślubu 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej w życiu i nauce dla Eweliny z  
                  okazji 21-szych urodzin rq. Rodzina 
                  O błog. Boże, wstawiennictwo M. B. 
                  i łaskę zdrowia dla chorej siostry Marii 
               + Maria Czupak rq. Barbara 
TUESDAY August 16 wtorek 
  8:00am + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Konrad Świąder  rq. Rodzina 
WEDNESDAY August 17 środa 
  8:00am + Maria Błądek rq. Córka z rodziną 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla Beaty i Katarzyny 
               + Konrad Świąder rq. Rodzina 
               + Małgorzata Paniak 
 rq. Szperlak family 
               + Karol i Franciszka Gugała 
THURSDAY August 18 czwartek 
  8:00am + Maria Błądek  rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Konrad Świąder  rq. Rodzina 
FRIDAY August 19 piątek 
  8:00am + Maria Błądek  rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Konrad Świąder  rq. Rodzina 
SATURDAY August 20 sobota 
  7:00am + Maria Błądek  rq. Córka z rodziną 
  1:00pm    Wedding Mass of Pawel Branski and  
                  Patrycja Wrobel 
  3:00pm    Wedding Mass of Marek Chudzik and  
                  Kamila Kowalska 
  5:00pm + For parishioners 
               + Drozd family (Anniv.) 
 rq. Irene Jeyowski 
               + Mary Dale rq. J. Tabor & Colamedici 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla Anny i  
                  Tomasza z rodziną 
               + Konrad Świąder rq. Rodzina 
               + Czesław Karp rq. Żona z dziećmi 



TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

14 SIERPNIA, 2022 

DZISIAJ: 
1. W naszej parafii będziemy gościć Ks. Grzegorza 

Grześkiewicza, 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. 

 

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: Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej  
 Maryi Panny. Msze św. o 7:00 i 10:30 rano oraz o  
 7pm. Poświęcenie ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

3. Wtorek: Wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla  
*O godz. 7:00pm Msza św. i nabożeństwo do św. O. Pio.  

4. Sobota: Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  
 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 

Prosimy o ofiarność i składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

RÓŻNE: 
1. W piątek, 22 sierpnia, Msza św. o godz. 7:00pm. Po Mszy 

św. nabożeństwo do św. Charbela. 
2. 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. 

3. W czwartek, 1 września, nab. do Św. JP II po Mszy św. o 
godz. 7:00pm oraz będziemy się modlić w int. powołań. 

4. W środę, 3 września, po Mszy św. o godz. 7:00pm, 
nabożeństwo do św. Józefa. 

5. W czwartek, 4 września, Msza św. o godz. 7:00pm, nab. 
do św. Jana Pawła II i modlitwa w intencjach powołań. 

6. We wtorek, 6 września, po Mszy św. o 7pm, 19 miesiąc 
nowenny pompejańskiej w int. wszystkich rodzin i parafian. 

7. W środę, 7 września, Msza św. o godz. 7:00pm, 
nabożeństwo do św. Józefa. 

8. Parafialny piknik odbędzie się 11 września od 1p.m. do 
10p.m. Zapraszamy Wszystkich parafian i przyjaciół parafii. 

9. We wtorek, 13 września, rozpoczęcie nowego Roku  
Szkolnego Mszą św. o godz. 7:00 wieczorem dla uczniów 
uczęszczających na lekcje religii w piątki. 

10.W czwartek, 15 września, rozpoczęcie Roku Szkolnego  
Lekcji Religii, Polskiej Szkoły i Sobotniego Przedszkola 
Mszą św. o 7:00 wieczorem dla uczniów uczęszczających 
na lekcje w sobotę. 

11.We wtorek 16 września o godz. 7:00pm Msza św. i 
nabożeństwo do św. O. Pio. 

12.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. Rev. Piotr Grześkiewicz will speak about the missionary 

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

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

3. Tuesday: Saint Stephen of Hungary  
*After 7:00pm Mass, devotion to Saint O. Pio. 

4. Saturday: Confession: 4:00pm-5:00pm.  
 

NEXT SUNDAY:   XXI  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May God 

bless you for your generosity! 
 

OTHERS: 
1. Monday, August 22, dev. to St. Charbel after 7pm Mass. 
2. Friday, August 26, during the 7:00pm Mass, we will be 

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

3. Thursday, September 1, after 7:00pm Mass, devotion to 
St. John Paul II, and prayers for vocations. 

4. Wednesday, September 3, after 7:00pm Mass, dev. to St. 
Joseph. 

5. Thursday September 4, after 7:00pm Mass, devotion to St. 
John Paul II, and prayers for vocations. 

6. Tuesday, September 6, after 7:00pm Mass, 19th month of 
the Novena to Our Lady of Pompeii. 

7. Wednesday, September 7, after 7:00pm Mass, devotion to 
Saint Joseph. 

8. The Parish Picnic will be held on Sunday, September 
11th from 1:00 - 10:00pm. All of our parishioners and 
friends are invited. 

9. All students enrolled in Friday CCD Religion Classes will 
begin the new School Year with 7:00pm Mass on  
Tuesday, September 13. 

10.All Students enrolled in the Saturday CCD Religion and 
Polish School Program will begin the school year with 
7:00pm Mass on Thursday, September 15. 

11.Tuesday, September 16, Mass at 7:00pm and after  Mass, 
devotion to Saint O. Pio. 

12.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. Stefana Węgierskiego, króla  
 Stefan był synem księcia węgierskiego 
Gejzy i Adelajdy - córki księcia polskiego 
Mieszka I. Urodził się w ówczesnej stolicy 
Węgier, Ostrzychomiu ok. 969 r. Według 
legendy chrztu udzielił mu św. Wojciech, 
biskup czeskiej Pragi, czczony jako patron 
Polski. Biskup Wojciech udzielił natomiast na 
pewno młodemu księciu sakramentu 
bierzmowania. W 995 roku Stefan poślubił bł. 
Gizelę, siostrę św. Henryka II, cesarza 

Niemiec. Po śmierci ojca w 997 r. i pokonaniu wielmożów objął 
rządy.  
 Jego największą zasługą jest zjednoczenie i umocnienie 
państwa po okresie rozbicia dzielnicowego. Rządził państwem 
węgierskim przez 41 lat. Stworzył organizację kościelną i 
gorliwie szerzył chrześcijaństwo. W nagrodę otrzymał od 
papieża Sylwestra II koronę królewską jako pierwszy król 
Węgier i zaszczytny tytuł "króla apostolskiego". Koronacja 
nastąpiła 25 grudnia, w uroczystość Bożego Narodzenia, w 
roku 1000. Nadto papież przysłał Stefanowi krzyż procesjonalny 
i nadał mu przywilej obsadzania stolic biskupich w kraju. Król 
założył słynne opactwo benedyktyńskie w Pannohalma oraz 
cztery inne klasztory. Za zezwoleniem papieża ufundował 
metropolię w Ostrzychomiu i dziewięć zależnych od niej stolic 
biskupich.  
 Niedługo potem założył drugą metropolię w Kalotsa. 
Sprowadził na Węgry kapłanów i zakonników, zakładał ośrodki 
duszpasterskie. Zostawił po sobie pamięć doskonałego, 
mądrego prawodawcy. Dzięki pomocy duchowieństwa wyszły 
dekrety królewskie, które państwu węgierskiemu zapewniły ład i 
dobrobyt. Dla ułatwienia administracji król podzielił państwo na 
komitaty (okręgi).  
 W 1030 r. Stefan musiał stoczyć wojnę z cesarzem 
niemieckim, Konradem II, który chciał politycznie uzależnić 
Węgry od siebie. Wielkim ciosem dla Stefana była śmierć jego 
jedynego syna, św. Emeryka, w 1031 r. W planach Stefana miał 
on być następcą tronu. Wychowawcą królewicza był św. 
Gerard, późniejszy biskup Csanad. Po śmierci Emeryka król 
stał się świadkiem dworskich intryg. Stefan zmarł w 
Ostrzychomiu 15 sierpnia 1038 roku. Wyróżniał się 
nabożeństwem do Matki Bożej, którą zwykł nazywać "Wielką 
Panią Węgrów". Relikwie św. Stefana spoczęły w katedrze w 
Szekesfehervar, którą wystawił. Papież św. Grzegorz VII w 
1083 r. zezwolił na uroczyste "podniesienie" relikwii św. 
Stefana, co równało się wówczas kanonizacji. Tenże papież na 
prośbę św. Władysława, króla, zezwolił równocześnie na kult 
św. Emeryka, który doznaje czci jako patron katolickiej 
młodzieży węgierskiej. Św. Stefan jest patronem Serbii i Węgier 
oraz tkaczy.  
 W ikonografii św. Stefan przedstawiany jest w stroju 
królewskim, w koronie. Jego atrybutami są: chorągiew z Matką 
Bożą, glob, a na nim krzyż - symbol misyjnej działalności, 
korona, makieta kościoła w ręku. 

 

Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

 
 Prawda o Wniebowzięciu Matki 
Bożej stanowi dogmat naszej wiary, 
choć formalnie ogłoszony stosunkowo 
niedawno przez papieża Piusa XII 1 
listopada 1950r w konstytucji apos-
tolskiej Munificentissimus Deus: 
 
"...powagą Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, 
ogłasz-amy, orzekamy i określamy jako dogmat 
objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, 
Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego 
życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały 
niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105). 
 
 Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w 
bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i 
niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na 
innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako 
wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd 
wiary i obyczajów, jest nieomylny; mógł je wygłosić także 
dlatego, że prawda ta była od dawna w Kościele 
uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim 
najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował. 
 
 Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił 
ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił 
podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i 
zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w 
Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-
602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim 
państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia 
tej tajemnicy. Święto to musiało lokalnie istnieć już 
wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje to 
święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że 
papież św. Sergiusz I (687-701) ustanawia na tę 
uroczystość procesję. Papież Leon IV (+855) dodał do 
tego święta wigilię i oktawę. 
 
 Z pism św. Grzegorza z Tours (+594) dowiadujemy 
się, że w Galii istniało to święto już w VI w. Obchodzono 
je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale na to 
święto, używanym wówczas w Galii, czytamy, że jest to 
"jedyna tajemnica, jaka się stała dla ludzi - Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny". W prefacji zaś znajdujemy 
słowa: "Tę, która nic ziemskiego za życia nie zaznała, 
słusznie nie trzyma w zamknięciu skała grobowa". 
 
 15 sierpnia obchodzą pamiątkę tej tajemnicy również 
Chaldejczycy, Syryjczycy i maronici. Kalendarz koptyjski 
pod dniem 21 sierpnia opiewa Wniebowzięcie ciała Matki 
Bożej do nieba. Różne bywają nazwy tej uroczystości: 
Wzięcie Maryi do nieba, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznien
-ie Maryi. Nie wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na 
Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Matki 
Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej konstytucji 
apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o 
chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. 
Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem 
została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła 
do chwały nie umierając, lecz "zasypiając". 

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 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. 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. 



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 — Jeremiah ought to be put to death  
(Jer 38:4-6, 8-10). 
 

Psalm — Lord, come to my aid! (Ps 40:2, 3, 4, 18). 
 

Second Reading — In your struggle against sin 
you have not yet resisted to the point of shedding blood.  
(Heb 12:1-4). 
 

Gospel — From now on a household of five will be  
divided, three against two and two against three  
(Lk 12:49-53). 
 

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

SŁOWO BOŻE NA DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ 
 

Pierwsze czytanie – Bóg czuwa nad Jeremiaszem 
(Jr 38, 4-6. 8-10). 
 

Psalm responsoryjny – Panie, mój Boże, pośpiesz mi z 
pomocą (Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b)). 
 

Drugie czytanie – Wytrwanie w wierze (Hbr 12, 1-4). 
 

Ewangelia – Ewangelia powodem rozłamu (Łk 12, 49-53). 

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/Jeremiah/38?4
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/40?2
https://bible.usccb.org/bible/hebews/12?1
https://bible.usccb.org/bible/luke/12?49

