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MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

October 16, 2022 

SATURDAY October 15 sobota 
  7:00am + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
               + Jadwiga Pietrzycka rq. Córka 
  1:00pm    Wedding Mass of Kevin Cordova and Danielle Hicks 
  5:00pm + For parishioners 
               + Joseph Jedrzeyowski (Anniv.) rq. Irena Jeyowski 
               + Anna Małysa rq. Dzieci 
               + Viola Siwiec rq. Daughter Marla & Lester Mierzejewski 
               + Stanisław Orkisz rq. Rodzina 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marii rq. Córka 
               + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
SUNDAY October 16 niedziela 
  7:00am + Za parafian 
               + Józef Drążek rq. Brat z rodziną 
               + Conrad Dubij rq. Dubij Family 
               + Mieczysław Zylik i Genowefa Stec rq.Rodzina 
               + Karol Dąbek 
               + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
  8:30am    O zdr., bł. Boże i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha św.  
                  dla Kamila Kozłowskiego z okazji 18 urodzin rq. Dziadkowie 
                  O zdr., bł.Boże i opiekę M.B. dla Wojciecha z ok.ur rq.Rodzice 
10:30am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog.  
                  Boże dla Moniki i Dominika z okazji 15-tej rocznicy ślubu 
                  O zdr., bł. Boże i opiekę M. B. dla Józefa i Marii Gnida 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Anioła Stróża dla Roberta  
                  z okazji urodzin rq. Żona z dziećmi 
               + Władysław Stopka rq. Syn z rodziną 
               + Zofia i Stanisław Szeliga  rq. Córka 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzina 
               + Ryszard, Aleksandra i Marian Wiśniewscy oraz zmarlych   
                  z rodziny rq.Rodzina 
               + Sylwester i Barbara Silski rq. Rodzina 
               + Jan Fiołek rq.A&G Żołdak 
               + Jan i Marcin Król rq.Rodzina 
               + Michał Kułaga rq.Elżbieta Panas 
               + Ewa i Jakub Pięciak rq. Syn 
               + Helena Szatan i Zbigniew Śliwinski 
               + Stanisława i Franciszek Łyko 
               + Władysław Łyko 
12:30pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla  
                  Barbary Kołodyńskiej z okazji urodzin rq. Maż z dziećmi 
                  O zdrowie.bł.Boże i opiekę Anioła Stróża dla Victorka z  
                  okazji 1-szych urodzin rq.Rodzice 
               + Franciszek Bugaj rq. Rodzina 
               + Mirosław rq. Znajomi 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
               + Stanisława Pięciak rq. Mąż 
MONDAY October 17 poniedziałek 
  8:00am + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
TUESDAY October 18 wtorek 
  8:00am + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
WEDNESDAY October 19 środa 
  8:00am    O zdrowie i błog. Boże dla ks. Michała z okazji urodzin 
               + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
               + Józefę Brynczka rq.Maria Marszałek 
THURSDAY October 20 czwartek 
  8:00am + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 

 
FRIDAY October 21 piątek 
  8:00am + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq.Rodzina 
SATURDAY October 22 sobota 
  7:00am + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
               + Henryk Niedźiwiec 
  5:00pm + For parishioners 
               + Bertha & Ray Gierek (Anniv.) 
 rq.Irene Jeyowski 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
SUNDAY October 23 niedziela 
  7:00am   O szczęśliwą operację 
               + Za parafian 
               + Anna i Adam Cymbalista 
              + Za zm.z rodz. Sikora, Kosior i Cymbalista 
               + Władysław Fic 
               + Bronisław Szczęch 
               + Za zm.z rodz. Marut, Haslinger i Kluczyk 
               + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
               + Stefan Jandura 
               + Józef i Józefa Turkot oraz zmarłych z  
                  rodziny rq.Córka z rodziną 
  8:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki 
                  Bożej dla Iwony i Wiesława Okasiński z  
                  okazji 30-tej rocznicy ślubu 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki   
                  Bożej dla Józefa i Marii Gnida 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki 
                  Bożej dla Jasia z okazji 8 urodzin 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki 
                  Bożej Różańcowej dla Nicholasa 
                  Ziółkowskiego z okazji 1-ych urodzin 
               + Władysław Stopka rq. Syn z rodz. 
               + Zofia i Stanisław Szeliga  rq. Córka 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzina 
               + Ryszard, Aleksandra i Marian  
                  Wiśniewscy oraz zmarlych z rodziny
 rq.Rodzina 
               + Sylwester i Barbara Silski rq. Rodzina 
               + Stanisław Ozga rq.Żona z rodz. 
               + Jan Fiołek rq.S.&I.Adamczyk 
               + Jan Król rq.Rodzina 
               + Michał Kułaga rq.Elżbieta Panas 
12:30pm + Danuta Dynia (Anniv.) i Jan Dynia 
 rq.Syn Arkadiusz Król z rodziną 
               + Bronisław Gurdak rq.Córka 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 

 Diecezjalna Kampania Dobroczynna 2022 r. 
- „Jedno ciało w Chrystusie”  
 Apel Diecezjalny jest prawdziwą deską 
ratunku dla wielu ludzi i dlatego każdy datek 
ma znaczenie! Wspieramy także edukację 
seminarzystów, rezydencje naszych księży 
diecezjalnych, nadzwyczajne potrzeby 
zdrowotne naszych księży oraz miejską 
edukację elementarną. 

 



TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

16 PAŹDZIERNIKA 2022 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 
2. Sklepik parafialny czynny od godziny 7:30 do 12:30. 
3. Uroczyste rozpoczęcie całotygodniowego odpustu ku czci 

św. Jana Pawła II Sumą o 10:30am.  
4. W imieniu wszystkich parafian, Ks. Michała, Ks. Slawomira 

oraz własnym pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, 
gratulacje i podziękowanie Państwu Arturowi i Dorocie 
Lewandowski z okazji otrzymania nagrody VIVERE 
CHRISTUS, z rąk Ks. Biskupa Kevina Sweeney. 
Dziękujemy Państwu Lewandowski za długoletnią 
przynależność, oddanie i poświęcenie dla parafii oraz żywe 
świadectwo wiary. Ceremonia wręczenia odznaczenia 
odbędzie się dzisiaj o godz 3:00pm w Katedrze św. Jana 
Chrzciciela w Paterson. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: 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. 

2. Wtorek: 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. 

3. Środa: Po Mszy św. o 7:00 wieczorem, odbędzie się 
spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, które uczęszczają 
do: kl. 5. Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

4. Czwartek: 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. 

5. Piątek: . Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Po Mszy św. o 7:00 wieczorem, odbędzie się spotkanie w  
 kościele z rodzicami dzieci, które uczęszczają do: kl. 7  
 Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

6. Sobota: Uroczystość św. Jana Pawła II 
*9:00am lekcje religii i polska szkoła do-1pm.  
*Po Mszy św. o godz. 7:00pm, odbędzie się spotkanie w  
 kościele z rodzicami młodzieży klasy 8-mej, która  
 przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania.  
 Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA: XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje święte. 
2. Zakończenie Uroczystości Św. Jana Pawła II sumą 

odpustowa o 10:30 rano. Można uzyskać odpust zupełny. 
 

RÓŻNE: 
1. W piątek, 28 października, 7:00pm Msza św. i różaniec  

za zmarłych poleconych w wypominkach.  
2. Wtorek, 1 listopada, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH: 3:00pm 

Msza sw., różaniec, procesja z wypominkami za zmarłych 
parafian na cmentarzu św.Michael, Lodi/South Hackensack  

3. Środa, 2 listopada, DZIEŃ ZADUSZNY: 4:30pm, Msza 
św, różaniec i procesja z wypominkami za zmarłych 
parafian i wszystkich na cmentarzu St. Mary, Saddle 
Brook. 

4. ,Sobota, 26 Listopada, 7:00pm odbedzie się „Zabawa 
Andrzejkowa” w „THE GRANT EVENTS” w TOTOWA: 
Bilet $100.00 od osoby K&D Entertaiment będzie grał do 
tańca. Zapewniamy smaczne dania i miłą atmosferę. Bilety 
można nabyć w kancelarii parafialnej. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy 

TODAY: 
1. Second collection is for electricity. 
2. Parish store will be open from 7:30am - 12:30pm. 
3. Beginning of the week-long celebration in honor of the 

beloved St. John Paul II at 10:30am Mass. 
4. After receiving our recommendation, Bishop Sweeney has 

informed us that MR & MRS ARTUR & DOROTA 
LEWANDOWSKI will receive the diocesan Vivere Christus 
Award at the Cathedral of St. John the Baptist, 381 Grand 
Street, Paterson, at 3:00pm. Family, friends, and all 
parishioners are invited to the ceremony, followed by a light 
reception. 

5. 2022 Diocesan Ministries Appeal -“One body in Christ”   
The Diocesan Ministries Appeal is a genuine lifeline to 
many people and that is why every gift matters! It also 
supports seminarian education, our diocesan priests’ 
residence, extraordinary healthcare needs of our priests, 
and urban elementary education. 

 
THIS WEEK: 
1. Monday: After 7pm Mass, a meeting will be held in the 

church for all parents whose child attends: 3 grade. 
Attendance is mandatory. 

2. Tuesday: After 7pm Mass, a meeting will be held in the 
church for all parents whose child attends: 4 grade. 
Attendance is mandatory. 

3. Wednesday: After the 7:00pm Mass, a meeting will be held 
in the church for all parents whose child attends: 5th grade. 
Attendance is mandatory. 

4. Thursday: After 7pm Mass, a meeting will be held in the 
church for all parents whose child attends: 6 grade. 
Attendance is mandatory. 

5. Friday: .*CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*After the 7:00pm Mass, a meeting will be held in the church 
for all parents whose child attends: 7th grade. Attendance is 
mandatory. 

6. Saturday: Saint John Paul II, Pope  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  
*After the 7pm Mass, a meeting will be held in the church  
 for all parents whose child is currently in the 8th grade and  
 is preparing for Confirmation in 2023. Attendance is  
 mandatory. 

 

NEXT SUNDAY:     XXX  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for World Mission. 
2. Closing of the week-long celebration in honor of the 

beloved St. John Paul II with a Solemn mass at 10:30am. 
 

OTHERS: 
1. Friday, October 28, during the 7:00pm Mass, we will be  

praying for all the deceased offered for Wypominki. Devo-
tions for deceased after Mass. 

2. Tuesday, November 1, ALL SAINTS DAY, Mass at 
3:00pm at St. Michael’s Cemetery in Lodi/South Hack-
ensack. After Mass, we will pray the rosary and there will be 
a procession for our deceased parishioners and for those at 
rest at St. Michael’s Cemetery and other cemeteries. There 
will also be blessing of the gravestones afterward, which 
you can report to the parish office or the parish store. We 
encourage all to remember and pray for our deceased loved 
ones. 



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:   
  poniedziałek, 17 października: kl. 3  
  wtorek, 18 października: kl. 4   
  środa, 19 października: kl. 5  
  czwartek, 20 października: kl. 6   
  piątek, 21 października: kl. 7  
  sobota, 22 października: kl. 8   

 

 W poniedziałek, 17 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 17 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, 18 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 18, 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, 19 października, po Mszy św. o 7:00pm, odbędzie 
się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, które uczęszczają 
do: kl. 5. Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

 Wednesday, October 19, 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, 20 października, po Mszy św. o 7pm, odbędzie 
się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, które uczęszczają 
do: kl. 6. Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

 Thursday, October 20, 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, 21 października, po Mszy św. o 7pm, odbędzie się 
spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, które uczęszczają do: 
kl. 7. Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

 Friday, October 21, 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, 22 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 22, 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 2023. Attendance is mandatory. 

WYPOMINKI 
ROCZNE 

 

Diecezjalne Sanktuarium św. 
Jana Pawła II, Passaic NJ 

 

W modlitwach Kościoła polecamy Panu Bogu zmarłych: 
 

 1._______________________________________ 
 

 2. ______________________________________ 
 

 3. ______________________________________ 
 

 4. ______________________________________ 
 

 5 ______________________________________ 
 

Wypominki przed Mszą św. o godz.: 
zaznaczyć właściwą godzinę  

                                             7:00am 
 

                                       8:30 am 
 

                               10:30 am 
 
 

Imię i nazwisko____________________________  
 

Adres: ___________________________ 
  

           ___________________________________ 
 

Tel: _____________________________________ 
  

Numer koperty__________    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. 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. 

niedziela, 16 października, Chrzty: 
 

  1:30PM    Victor John Puzio 
 

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

you always. 
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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. 
 

Wykonanie czynności związanej z odpustem 
 

 Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w 
intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku 
dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest 
odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.  
 Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów 
zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej 
modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny. 
 Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych 
(niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy 
wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust 
w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). 

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych)  
nie można ofiarowywać za innych żywych. 

Sundays 10:00am reciting of the rosary 
 

Thursday: 7:00pm Mass in honor of St. John Paul II 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: 7:00am Mass and First Saturday 
 devotion in Polish. 
 

Second Tuesday of each month: 7:00 am Mass and devotion 
 to Bl. Jerzy Popieluszko in Polish 
 

Second Saturday of each month:7:00 am Mass and devotion  
 to Miraculous Medal  
 

Third Tuesday of the month: Mass at 7:00pm  and devotion to 
 Saint O. Pio. 
 

Third Friday of each month:7:00 am Mass, exposition Blessed 
 Sacrament and devotion to God’s Marcy. 
 

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

Last Friday of the month at 7:00 pm Holy Mass and devotion for 
 the deceased offered for All Soul’s Day. 
 

* * * * * * * * 
Niedziela: 10:00am odmawianie rózanica 
 

Środa: 7:00pm Msza św. i nabożeństwo do Matki Bożej 
 Nieustającej Pomocy.  
 

Czwartek: 7:00pm Msza św. i nabożeństwo ku czci św. Jana 
 Pawła II. 
 

Pierwsza środa miesiąca: 7:00pm msza św. i nabożeństwo do 
 św. Józefa. 
 

Pierwszy czwartek miesiąca: 7:00pm Msza św. i nabozeństwo . 
 do św. Jana Pawła II i modlitwa w intencji powołań. 
 

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

Pierwsza sobota miesiąca: 7:00 rano, Msza św. i nabożeństwo 
 Pierwszej Soboty. 
 

Drugi wtorek mięsiąca: 7:00 pm Msza św. i naboż do Bl. ks 
 Jerzego Popiełuszki. 
 

Druga sobota miesiaca: 7:00am Msza św. i nobożeństwo do 
 cudownego Medalika 
 

Trzeci wtorek miesiąca o 7:00pm Msza św. i nabożeństwo do 
 św. O. Pio. 
 

Trzeci piatek miesiaca: 7:00pm Msza św. i nabożeństwo do 
 Miłosierdzia Bożego z wystawieniem Najświet. Sakramentu 
 

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

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

   Devotions 
   Nabożeństwa 

  Wypominki Listopadowe (jednorazowe).  
  

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

  

1. _________________________________________ 

  
2. _________________________________________ 

  
3. _________________________________________ 

  
4. _________________________________________ 

  
5. _________________________________________ 

  
6. _________________________________________ 

  
7. _________________________________________ 

  
8. _________________________________________ 
  
9.__________________________________________ 
  
10._________________________________________ 
  
  
   

Zaznacz właściwą godzinę: 
 

:SOBOTA:     5:00PM 7:00PM   
  

 

NIEDZIELA: 7:00AM   8:30AM  10:30AM 
 
 

                   12:30PM 7:00PM 
  
 

Imię i nazwisko____________________________  
 

Adres: ___________________________ 
  

           __________________________________ 
  

Numer koperty__________    Ofiara: $_________ 

  

  

 

  


