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MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

October 30, 2022 

SATURDAY October 29 sobota 
 7:00am + Stanisław Wyka rq. Rodzina  
 1:30pm    Wedding Mass of Michal Zawada and Alexa Uvino 

 5:00pm + For parishoners 

 7:00pm + Zbigniew Tarnwaski rq. Rodzina 
SUNDAY October 30 niedziela 
 7:00am + Za parafian 
                + Stanisław Wyka  rq. Rodzina 
                + Ryszard Kodla 
                + Barbara i Maks Urbaniak rq. Babcia 
                + Z rodziny Jaroś i Sudoł 
                + Genowefa i Władysław Kulik(Anniv.) 
                + Eugeniusz Zaforemski oraz za zmarłych z rodziny Zaforemski 

 8:30am    O zdr.,bł.Boże i opiekę M.B.dla Dr Kamińskiego oraz za całą rodz 
               + Aniela i Józef Serafin 
                + Ryszard Tomczyk rq. Syn z rodziną 
                + Marek Kornafel rq. Brat Jacek z rodziną 

10:30am   O zdr, bł. Boże dla Katarzyny i Victora Rodriguez z okazji 14-tej rocz. ślubu
 rq. Mama 
                   O zdrowie i błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Józefa i Marii Gnida  
                   O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Haliny i Andrzeja 
                   O zdrowie i błog. Boże dla Sławomira Zielińskiego z okazji 60  
                   rocznicy urodzin rq. Halina 
                   O bł. Boże i opiekę M.B. oraz dary Ducha Św. dla Jasia  
                   z okazji 8-ych urodzin rq. Babcia 
                 + Anna i Henryk Gutowski rq. Syn Wiesław z rodzina 
                 + Władysław Stopka rq. Syn Józef z rodziną 
                 + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka z rodziną 
                 + Romand Komenda Jr.  rq. Rodzina 
                 + Ryszard, Aleksandra i Marian Wiśniewcy oraz zmarłych z rodziny 
                 + Sylwester i Barbara Silski rq. Rodzina 
                 + Jan Fiolek rq. Gugala i Kowalczyk families  
                 + Jan i Marcin Król rq. Rodzina 
                 + Zbigniew Andruszewski 
                 + Michał Kułaga  rq. Laura Dolack z rodziną 
                 + Z rodziny: Chudolinski i Ślusarz 
                 + Władysław, Weronika, Henryk, Józef i Janina Niedzelskich 
                 + Władysław i Bogumiła Miśkowski 
                 + Wincenty i Michalina Leszczyński 
                 + Franciszek i Kazimiera Wdowiak, Adam Soja rq. Rodzina 
                 + Henrykę Kurdyła 
                 + Maja Kulikowski rq. Rodzina 
                 + Tadeusz Sudoł ra. Zofia Chudzik 
                 +Witold Amielko rq.Rodzina 

12:30pm + For parishoners 
                 + Józef Bogaczyk 
 7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
                + Stanisławę Majewską rq. Elżbieta Nowak 

MONDAY October 31 poniedziałek 
 8:00am + Stanisław Wyka rq. Rodzina 
 7:00pm + Za parafian 
               + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
               + Jennifer Puzio 

TUESDAY/wtorek  November 1   All Saints/Wszystkich Świętych 
 7:00am     Za dusze w czyśćcu cierpiące rq. Barbara Panas 
               + Jadwiga i Tadeusz Laszczka 
               + Danuta i Zbigniew Szpakowski 
               + Adam, Emil Panas oraz Maria i Jan Zawadzki rq. Barbara Panas 
               + Z rodz.:Zawadzki, Sobiło, Dybka, Portka,Trela, Galczak rq. Barbara Panas 
               + Emilia Stanisław Gongola + Danuta Kalmuk rq. Mr & Mrs Henryk Partyka 
               + Marta Rzeszutek rq. Mr & Mrs Henryk Partyka 
               + Edward Partyka  + Anna Jan Partyka rq. Mr & Mrs Henryk Partyka 
               + Karolina Edward Sączawa rq. Mr & Mrs Henryk Partyka 
               + Anna i Edward Grzywnowicz 

 8:30am + Jan i Augustynę Sołtys rq. Rodzina 
               + Jan i syn Dariusz Sołtys rq. Rodzina 
               + Jan i Maria Jurgowscy 
               + Irena, Franciszek i syn Franciszek Błachut rq. Rodzina 
               + Halina Suwalska rq. Siostra Krystyna Siedlecka 
               + Irena i Tadeusz Bąk rq. Krystyna Siedlecka 

               + Albin i syn Albin Białoń rq. Rodzina 
                 + Stefan Król rq. Syn z rodziną 

10:30am + Jan i Marcin Król rq. Rodzina 
                 + Anna i Walenty Galuś rq. Rodzina 
                 + Weronika i Walenty Król rq. Rodzina 
                 + Franciszek Dąbal rq. Żona i dzieci 
                 + Jan Fiołek rq. Siostra i Bracia z Polski 
                 + Stanisław Klag rq.Córka z rodziną 
                 + Stanisław i Stefania Wór rq. Córka z rodziną 
                 + Julian i Anna Sołtys rq. Córka z rodziną 

 3:00pm   Msza i Różaniec - St. Michael’s Cemetery 
                 Za zmarłych poleconych w wypominkach 
 7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
                + Jan Fiołek rq. Żona i Synowie 
                + Czesław Karp rq. Żona z dziećmi 
                + Adam, Emil Panas  rq. Elżbieta Panas 
                + Maria i Jan Zawadzki rq. Elżbieta Panas 
                + Ireneusz Kraszewski rq. Dzieci 
                + Marian Kołodziej rq. Dzieci 
                + Józef, Anna Paweł Bogaczyk  
                + Maria Franciszeki Madeja 
                + Jan Pastuszek, 
                + Franciszek, Maria, Jakub Wawrzosek 

WEDNESDAY November 2   All Souls/d. zaduszny 
 7:00am + Eleonora i Stanisław Dudzic rq.Rodzina 
                + Stephanie Zarkowski  rq. Margaret Zarkowski 

10:30am   Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 4:30pm   Msza i Różaniec - St. Mary’s Cemetery 
                    Za dusze w czyśćcu cierpiące 
                    Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                + Jan i Marcin Król rq. Rodzina 

              + Zofia i Mieczysław Wiącek  
 7:00pm + Józefę Brynczka rq. Pogorzelec Family 
                + Jacek Hejzyk i Józef Pruchel rq. Żona i dzieci 
                + Czesław Karp rq. Żona i dzieci 
                + Walenty i Anna Galuś rq. I. & S. Bednarz 
                + Michał i Tekla Bednarz rq. I. & S. Bednarz 
                + Mary Myśliwiec i zmarłych z rodziny Myśliwiec 
                + Zofia i Sophie Pojedyniec  rq. I. & S. Bednarz 
                + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
                + Stanisław i Marianna Karwowski 
                + Stanisław i Sabina Deska, + Andrzej Popis 
                + Stefan Konopka 
                + Andrzej Reszczyński 

THURSDAY November 3 czwartek 
 8:00am + Anna Karsch 
 7:00pm + Za zmarłych poleconych w wypominkach 
               + Za parafian 
               + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
FRIDAY November 4 piątek 
 8:00am  + Henryk Nowak 
 7:00pm      Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                + Zbigniew Tarnawski rq.Rodzina 
                + Teresa Kacprzyk rq.Rodzina 
                + Jan i Marcin Król rq.Rodzina 

SATURDAY November 5 sobota 
 7:00am  + Bolesław Skoczylas 
 5:00pm     Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                + For parishoners 
                + Janet Green rq.Cousin Glen Sudol 
 7:00pm      O zdr. i bł Boze dla Zofii i Stanisława  
                   Jakowicz z ok. 56 rocz slubu  rq.Siostra Lucy 
                + Za zmarłych poleconych w wypominkach 
                + Krystyna Strzeczyk rq. Rodzina 
                + Czesława i Maria Kozik rq. Rodzina 
                + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
                + Henryk Harla rq. Rodzina 
                + Stanisław i Henryk Betlej rq. Rodzina 
                + Julia i Wojciech Kozik 
                + Jan Kowal 



THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

30 PAŹDZIERNIKA, 2022 

TODAY: 
1. Second collection. May God bless you for your  

generosity! 
2. In July 2023, a group of youth from our parish is going 

to World Youth Day in Lisbon, Portugal. They will represent 
our Shrine, commune with Catholic youth from around the 
world, experience the joy of pilgrimage, and be the witness 
of the love of God. Therefore, we ask for your prayers and 
support. We will be doing lots of fundraising to help our 
youth achieve their goal. In the coming months, you will hear 
about ways to contribute financially to ensure our pilgrims 
can make the trip. The youth will be collecting your kind 
donation after mass by the door. 

3. 2022 Bishop’s Annual Appeal   “One Body in Christ ” 
The Bishop’s Annual Appeal helps support the significant 
cost associated with the education our seminarians for the 
priesthood in our Diocese – such as years of room, board, 
tuition and other related expenses. Your gift today helps 
prepare our seminarians for the future. For your 
convenience, you can make an online gift or pledge at 
www.2022appeal.org. May God bless you for your support! 

 

THIS WEEK:  
1. Tuesday: ALL SAINT’S DAY, Holy Day of Obligation.  

*Masses: 7am, 8:30am, 10:30am, 12:30pm and 7pm. 
*Mass, rosary procession at 3:00pm at St. Michael’s 
 Cemetery in Lodi/South Hackensack.  
*Today will start Mass which will be offered every  
 day at 7:00pm for all souls mentioned in “Wypominki”. 

2. Wednesday: ALL SOULS’ DAY.  
*Masses: 7:00am, 10:30am, and 7:00pm.  
*Mass at 4:30pm at St. Mary’s Cemetery in Saddle Brook.  

3. Thursday: 7:00pm Mass & dev. in honor of St. John Paul II  
4. First Friday: Masses: 7:00am and adoration of the Blessed 

sacrament to 8:00am  
*Confessions: 6:30am & 6:30pm.  
*5:00pm exposition & adoration of the Blessed Sacrament 
*6:00PM Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at   
*7:00pm adoration of the Blessed Sacrament and Mass 

5. *CCD Religion Classes at 5:30pm.  
6. First Saturday: CCD Religion Classes at 9:00am.  

*Polish School Classes from 10:00am to 1:00pm  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00am.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:    XXXII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
2. STANDARD TIME STARTS. Please set your clocks back 

one hour. 
3. Canned goods for the poor, homless, needy will be collected 

every Sunday during the month of November in the vestibule 
of the Church. May God bless you for your generosity. 

 

OTHERS: 
1. From Tuesday, November 1 to Wednesday, November 30 

Masses will be offered every day at 7:00pm for all intentions 
mentioned in “Wypominki”. Envelopes for All Souls Day, on 
which you can write your intentions, will be in the vestibule 
and can be given during the Sunday collection. We 
encourage all to remember and pray for our deceased loved 
ones. 

2. Tuesday, November 8, after 7:00pm Mass, 20th month of 
Novena to Our Lady of Pompeii. 

3. Tuesday, November 15, 7:00pm Mass  devotion to St. Pio 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta.Prosimy o ofiarność  
2. W lipcu 2023 roku grupa młodzieży z naszej parafii pojedzie 

na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w Portugalii. Będą 
oni reprezentować nasze Sanktuarium, spotkają się z 
katolicką młodzieżą z całego świata, doświadczą radości 
pielgrzymowania oraz będą świadkami miłości Boga. 
Dlatego prosimy o modlitwę i wsparcie naszej 
młodzieży.Będziemy organizować kilka zbiórek, aby pomóc 
naszej młodzieży w osiągnięciu zamierzonego celu. W 
nadchodzących miesiącach usłyszycie o sposobach 
wsparcia finansowego naszych młodych pielgrzymów. 
Dzisiaj po Mszach św. młodzież będzie  zbierała donacje 
przy wyjściu z kościoła. Za donacje składamy Bóg Zapłać. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Wtorek: UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.  

*Święto Obowiązkowe. Msze św.: 7:00am, 8:30am, 
 10:30am, 12:30pm i 7:00pm.  
*Msza św. różaniec, procesja z wypominkami o godz.  
 3:00pm na cmentarzu św. Michael, Lodi/South Hackensack 

2. Środa: DZIEŃ ZADUSZNY   
*Msze św: 7:00am, 10:30am i 7:00pm.  
*Msza św. różaniec, procesja z wypominkami o godz.  
 4 :30pm na cmentarzu St. Mary, Saddle Brook.   

3. Czwartek: 7:00 pm Msza i nab ku czci św. Jana Pawła II. 
4. Pierwszy Piątek: Wspom. św. Karola Boromeusza,  

*O godz. 7:00 rano Msza św., nabożeństwo i adoracja   
 Najśw. Sakramentu do godz. 8:00 rano.  
*O godz. 5pm wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu. 
*O godz. 6:00pm Koronka do Miłosier Bożego i różaniec.  
*O godz. 7:00pm zakończenie adoracji, nabożeństwo do 
 Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza św  
*Lekcje religii o 5:30pm 

5. Pierwsza Sobota:  
*Nabożeństwo pierwszej soboty po Mszy św. o 7:00 rano .  
*Lekcje religii i Polska Szkoła od 9:00am do 1:00pm. 
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 
2. ZMIANA CZASU. Zegary przesuwamy o jedną godz. do tyłu. 
3. Żywność w puszkach dla rodzin wielodzietnych, biednych i 

bezdomnych można złozyć do pudła pod chórem w każdą 
niedzielę do końca listopada.  

 

RÓŻNE: 
1. Szkoła Polska im. Bł. Jerzego Popiełuszki zaprasza na 

zabawę Andrzejkową w „THE GRANT EVENTS” w 
TOTOWA: Bilet $100.00 od osoby K&D Entertaiment 
będzie grał do tańca. Smaczne dania i miła atmosfera 
zapewnione. Bilety do nabycia w kancelarii parafialnej. 

2. Niedziela: 6 Listopada, o 3:00pm Ks. Biskup Kevin Sweeney 
odprawi Msze św. jubileuszową z okazji 25, 50 i 60 rocznicy 
zawarciia Sakramentalnego Zwiazku małzeńskiego w 
katedrze sw. Jana Chrzciela w Paterson. 

3. We wtorek 8 listopada, po Mszy św. o godz. 7:00pm 21 
miesiąc nowenna pompejańskiej w intencjach wszystkich 
rodzin i parafian. Serdecznie zapraszamy. 

4. Sobota, 12 listopada, Pasowanie na ucznia klasy 1A o 
godz. 12:00 po południu.  

5. Wtorek, 15 listopada, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem nabożeństwo do Ojca Pio. 

6. Sobota, 19 listopada, Pasowanie na ucznia klasy 1B o 
godz. 12:00 po południu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Efsm4s8g2mg&t=2s
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Halloween.. 
 

 Kościół i papieże nie mają wątpliwości. Halloween 
trzeba zakazać – to zło, rośnie liczba opętanych dzieci! 
Najpierw papież Benedykt XVI, a potem Biuro Prasowe 
Stolicy Apostolskiej za pontyfikatu Franciszka. Wypowiedzi 
Kościoła w sprawie halloween są jednoznaczne! 
Obchodzenia tego pogańskiego zwyczaju należałoby 
zakazać. W trosce o dzieci. 
 Zdaniem Biura Prasowego Watykanu należy zakazać 
„zła”, jakim jest Halloween. Wszystko za sprawą 
przerażającego wzrostu liczbą opętań wśród dzieci, które 
wcześniej bawiły się w halloween. 
 Podczas spotkania egzorcystów w Rzymie w roku 
2014 ks. Aldo Buonaiuto zwrócił uwagę na fakt, że w 
okolicach 31 października co roku setki niewinnych dzieci 
zostaje opętanych przez demony. Na całym świecie do 
egzorcystów zgłaszają się rodzice z prośbą o interwencję. 
 Ks. Buonaiuto, który ma poparcie papieża Franciszka, 
zauważył, że wbrew temu, co sądzi wielu „halloween nie 
jest niewinną zabawą, lecz stanowi przedsionek do czegoś 
znacznie bardziej niebezpiecznego”. Wyjaśnił, że osoby 
biorące udział w halloween nie muszą uczestniczyć w 
złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, profanować 
cmentarze i kraść Hostie. Halloween to najlepsza pora do 
rekrutacji nowych członków przez różne sekty. To jest po 
prostu otwarcie się na działanie diabła. 
 Watykan chciałby, aby święto duchów i upiorów 
zastąpić bezpiecznym dla dzieci świętem Holyween. 
Popularną praktyką staje się przebieranie się dzieci za 
świętych i uczestniczenie w czuwaniach modlitewnych w 
kościołach. Kościół zachęca do podobnych działań. 
 Przeciwko halloween w 2009 roku wypowiedział się 
Benedykt XVI. Stwierdził on, że jest to „święto 
antychrześcijańskie i niebezpieczne”. Halloween „promuje 
kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku 
mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe 
wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem 
obrazów okultystycznych”. 
 Kościół zawsze potępiał praktyki okultystyczne i 
satanistyczne. Przez wieki sprzeciwiali się im zarówno 
papieże uosabiający autorytet Kościoła, jak i wielcy święci. 
Zwrócenie uwagi na konkretne zjawisko, jakim jest 
halloween, wiąże się z nagłą ekspansją tego zwyczaju i 
obchodzeniem go w coraz większej liczbie państw świata. 

Dla tych, którzy odeszli 
Dla tych 

Którzy odeszli 
W nieznany świat, 
Płomień na wietrze 

Kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów 

Pod cmentarnym murem 
I niebo jesienne 

U góry. 
 

Dla nich 
Harcerskie warty 

I chorągiewek gromada, 
I dla nich ten dzień - 

Pierwszy dzień 
Listopada. 

 

Danuta Gellnerowa 

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. 

 

  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: $_________ 

  

  

  

 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 Czwartek, piątek i sobota, 17, 18 i 19 listopada, o godz. 
6:00pm rekolekcje dla kandydatów przygotowyjących się do 
Sankramentu Bierzmowania. Każdy kandydat musi wziąc 
udział w rekolekcjach. W sobotę, podczas Mszy św. o godz. 
7:00 wieczorem, poświęcenie krzyży, które otrzymają 
kandydaci. Obecność wszystkich kandydat-ów oraz ich 
Rodziców jest obowiązkowa. 

 All Confirmation Candidates who are scheduled to receive the 
Sacrament of Confirmation in 2023, must participate in the 
Confirmation Retreat on Thursday, Friday and Saturday, 
November 17th, 18th and 19th from 6:00pm in the Shrine. 
On Saturday, during the 7:00pm Mass, Blessing of 
Crosses for all candidates. Attendance is mandatory for 
all candidates & parents. 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along with 
the Certificates of Baptism must be returned no later than 
November 19th, 2022 

 
during parish office hours. 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do Bierzmowania i 
Świadka przy Bierzmowaniu, należy zwrócić najpóźniej do 19 
listopada, 2022 w godzinach otwarcia kancelarii 
parafialnej. 

 All applications for children receiving First Holy Communion in 
2023, must be returned no later than November 19, 2022 
during parish office hours. 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii Św. 2023, należy zwrócić 
najpóźniej do 19 listopada, 2022 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

 Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę 
im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 26 
listopada o godz. 7:00pm. Odbędzie się w „The Grand”, 38 
Lackawanna Ave, Totowa, NJ 07512 Bilet $100.00 od osoby 
i można nabyć w kancelarii parafialnej. Zapraszamy 
wszystkich serdecznie! 

 Czwartek, 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. Obecność 
wszystkich dzieci jest wymagana. 

 Thursday, December 8, during 7:00pm Mass, blessing of 
rosaries & prayer books for children who are preparing for the 
Sacrament of First Holy Communion in 2023. Attendance is 
mandatory. 

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. 

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                      8:30am 10:30 am 
 
 

******************************** 
___________________________    #_________ 
Imię i nazwisko ofiarujacego      Numer koperty 
 

Adress: __________________________________ 
 

     ___________________________ 
 
Tel:_______________________ Ofiara: $_______ 

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

 Listopad Kościół nieustannie 
powierza w modlitwie zmarłych, gdyż 
droga do wiekuistego odpoczynku 
jest, dzięki Miłosierdziu Boga, 
zawsze otwarta. Jan Paweł II w 
rozważaniach na Anioł Pański w listopadzie 2003 roku 
powiedział: Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bow-
iem 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 jedności 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 wypominek jest tym 
większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane 
są one z Eucharystią. W naszym kościele o godz. 7:00 wieczo-
rem odprawiane są w ostatni piątek miesiąca Msza sw, wysta-
wienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo za 
zmarlych.  
 Wypominki Listopadowe. 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 wygłoszone.  
 Wypominki roczne. W tym roku od pierwszej niedzieli 
adwentu będziemy modlić się przed Mszami św o 7:00, 8:30 i 
10:30 rano za zmarłymi poleconymi w wypominkach rocznych. 
Prosimy wyciąć znajdującą się w biuletynie kartę i wypisać 
imiona i nazwiska zmarłych. Ofiara na wypominki roczne równa 
się  50-100  od zmarłej osoby. 
Wypisując imiona zmarłych nie odmieniać imion i nazwisk 
zmarłych. Ma to na celu uniknięcie błędnego wymieniania ich 
podczas modlitw. Dotyczy to zwłaszcza imion, które mają osoby 
zarówno żeńskie jak i męskie dpowiedniki np. Józefa - Józef. 

          


