
 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 

   6 Wall Street, Passaic, NJ 07055     Tel: (973) 473-1578     www.holyrosarypassaic.org 
                    Facebook: Shrine John Paul II 

HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

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

Rev. Slawomir Tomaszewski, Associate Pastor 
Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 

Tel.: 973-928-4885            www.akademiamalucha.us 
e-mail: info@akademiamalucha.us 

Sunday Masses: 
 Saturday: 5:00 P.M. & 7:00P.M. 
 Sunday: 7:00, 8:30, & 10:30 A.M., 12:30 & 7:00 P.M. 
 

Weekday Masses: 
  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. 

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: 8:30 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: 8:30 A.M. - 12:00 P.M. 
 Niedziela (w sklepiku):  7:30 A.M. - 12:30 P.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 

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. 

mailto:info@akademiamalucha.us


SATURDAY November 12 sobota 
  7:00am + Bolesław Skoczylas 
  5:00pm + For parishoners 
               + Frank and Ray Gierek (Anniv.) rq. Irene Jeyowski 
               + Maria i Stanisław Strzelczyk rq. Córka 
               + Stanisław Małysa rq. Dzieci 
               + Krystyna Jakowicz-Forrest rq. Ciocia Lucy Tupas 
               + Zdzisław Soliwoda 
  7:00pm    O zdr., bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Stanisława  
                  Jakowicz z dziećmi i wnukami 
                  O zdr., bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Adriana Kubera z  
                  okazji chrztu św. rq. Rodzina 
               + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
               + Mateusz Krawiec rq. Rodzina 
               + Helena Grabias  rq. Katecheci i Nauczyciele Polskiej Szkoły 
               + Krystyna Jakowicz-Forrest rq. Ciocia Lucy Tupas 
               + Jan Kowal  
               + Franciszek Dąbal 
               + Bianca Morrison rq. Agnes & Donna 
SUNDAY November 13 niedziela 
  7:00am + Za parafian 
               + Conrad Dubij rq. Dubij Family 
               + Zdzisławę Malkowicz (Anniv.) rq. Córka z rodziną 
  8:30am    O zdrowie i błog. Boże dla Janiny Bednarz z okazji urodzin 
 rq. Helena Fracz 
                  O dary Ducha Św. i opiekę M.B. dla Artura Kochan z ok.ur 
                  O dary Ducha Św. i opiekę M.B. dla Wiesława Kozłowski z  
                  okazji urodzin rq.Rodzina 
               + Mateusz Krawiec rq. Rodzina 
               + Bartek Dmuchowski 
               + Mateusz Turek 
               + Anna i Marian Dąbrowscy  
10:30am    Podziękowane za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, 
                  błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Wioletty i Roberta z okazji  
                  rocznicy ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci 
                  O zdr., błog. Boże i opiekę M. B. dla Józefa i Marii Gnida  
                  O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja  
                  w dniu urodzin 
                  O zdr., bł.Boże i opiekę M.B. dla Kamili Kołodziej z ok.urodzin 
 rq.S.B. Guściora 
                  O bł.Boże i opiekę M.B. dla Jadwigi i Jana w 47 rocz.ślubu 
               + Beata Kraszewski rq. Mama z dziecmi i wnukami 
               + Władysław Stopka rq. Syn z rodziną 
               + Zofia i Stanisław Szeliga  rq. Córka 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzina 
               + Ryszard, Aleksandra i Marian Wiśniewscy  rq. Rodzina 
               + Sylwester i Barbara Silski rq. Rodzina 
               + Stanisław Ozga rq. Żona z rodziną 
               + Jan Fiołek rq. Wiesław i Magdalena Truty 
               + Józef, Anna i Paweł Bogaczyk 
               + Maria i Franciszek Madeja 
               + Jan Pastuszek 
               + Franciszek, Maria i Jakub Wawrzosek 
               + Anna, Ludwik, Jan, Wacław i Kazimierz Chaim rq. Bożena 
               + Rozalia Dwornicka rq. Córka Maria z rodziną 
12:30pm + Czesław Sudoł (Anniv.) rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
               + Bianca Morrison rq. Agnes & Donna 
MONDAY November 14 poniedziałek 
  8:00am + Anna Karsch 
  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
              + Mateusz Krawiec rq. Rodzina 
TUESDAY November 15 wtorek 
  8:00am + Henryk Nowak 

  7:00pm + Zbigniew Tarnawski rq. Rodzina 
               + Mateusz Krawiec rq. Rodzina 
WEDNESDAY November 16 środa 
  8:00am + Bolesław Skoczylas 
  7:00pm + Marian Wisiński (Anniv.) 
 rq. Siostra z rodziną 
               + Mateusz Krawiec rq. Rodzina 
               + Józefę Brynczka rq. Karol Żołądek 
THURSDAY November 17 czwartek 
  8:00am + Anna Karsch 
  7:00pm + Mateusz Krawiec rq. Rodzina 
               + Józef Walas  
FRIDAY November 18 piątek 
  8:00am + Henryk Nowak 
  7:00pm + Mateusz Krawiec rq. Rodzina 
SATURDAY November 19 sobota 
  7:00am + Blesław Skoczylas 
  1:15pm    Wedding Mass of Hubert Chrostowski  
                  and Madeline Nivar 
  5:00pm    For God’s blessings for Jon Tabor on the  
                  occasion of her Birthday 
               + For parishoners 
               + Joseph Jedrzeyowski rq.Irene Jeyowski 
               + Leo Jeyowski rq.Irene Jeyowski 
               + Stanisław Klag rq.Anna Moska 
               + Marian Kołodziej rq.Dziecil 
  7:00pm + Mateusz Krawiec rq.Rodzina 
SUNDAY November 20 niedziela 
  7:00am + Za parafian 
               + Bartłomiej i Anna Jandura 
  8:30am + Mateusz Krawiec rq.Rodzina 
               + Zofia, Czesław i Włodzimierz Hejzyk 
               + Marian Wierzejski (Anniv.) rq. Córka 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki 
                  Bożej dla Józefa i Marii Gnida  
                + Władysław Stopka rq. Syn z rodziną 
                + Zofia i Stanisław Szeliga  rq. Córka 
                + Roman Komenda Jr. rq. Rodzina 
                + Ryszard, Aleksandra i Marian 
                   Wiśniewscy rq. Rodzina 
                + Sylwester i Barbara Silski rq. Rodzina 
                + Wiktoria Wróbel rq. Wnuki i prawnuki 
                + Jan Fiołek rq. Jan Halat 
                + Rozalia Dwornicka rq. Córka Maria 
                + Jan Król 
                + Marcin Król 
                + Ludwik Śniegon 
                + Małgorzata i Wincenty Markowicz 
                + Stanisław Drelich rq. Józef Drelich 
                + Stefania Drelich rq. Józef Drelich 
                + Lucyna Drelich rq. Józef Drelich 
                + Robert Drelich rq. Józef Drelich 
                + Richie Drelich rq. Józef Drelich 
                + Józef, Anna i Paweł Bogaczyk 
                + Maria i Franciszek Madeja 
                + Jan Pastuszek 
               + Franciszek, Maria i Jakub Wawrzosek 
12:30pm + Felix & Anna Rafalski rq. R. Mathewson 
  7:00pm + Marcin Król 
               + Krzysztof Zimnoch 
 rq. G. Zimnoch, C. Drzelich z rodziną 

MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

November 13, 2022 

 + Tadeusz Kobylarz 
 + Henryk Poltorak 



THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

13 LISTOPADA 2022 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Prosimy o 

ofiarność i składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Po każdej Mszy św. do pudła pod chórem można złożyć 

żywność w puszkach dla rodzin i osób potrzebujących. 
3. Sklepik parafialny czynny od 7:30 do 12:30pm. W sklepiku 

można nabyć kartki świąteczne, opłatki. sianko oraz bombki. 
4. 2022 Doroczny Apel Biskupa “Jedno Ciało w Chrystusie” 

Dzięki apelowi Biskupa księża mają miejsce gdzie mogą udać 
się na emeryturę i pomagać parafiom odprawiając Msze św, 
głosząc homilie oraz udzielać Sakramentów św. Proszę złóż 
dzisiaj swoją ofiarę na Roczny Apel Biskupa jako dar 
wdzięczności wobec księży za ich wieloletnią służbę i 
poświęcenie. Ofiarę można  przez internet www.2022 
appeal.org lub pocztą mailową. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Wtorek: 7:00pm Msza św. i nabożeństwo. do św. O. Pio. 
2. Środa: 7:00pm Msza św. i nabo do MB Nieustającej Pomocy 
3. Czwartek: Spowiedź dla kandydatów do Bierz. o 5:30-6pm. 
4. Czwartek - Piątek: Rekolekcje dla kandydatów do 

Bierzmowania o 6pm. Obecność wszystkich kandydatów 
oraz ich rodziców jest obowiązkowa. 

5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
6. Sobota: Lekcje religii i zajęcia Polskiej szkoły od 9am. 1pm. 

*Pasowanie na ucznia klasy 1B o godz. 12 popołudniu.  
*Podczas Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem, poświęcenie  
 krzyży, które otrzymają kandydaci do bierzmowania.   
 Obecność wszystkich kandydatów oraz ich rodziców jest  
 obowiązkowa. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:      XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  
    UROCZ. JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. 
 

RÓŻNE: 
1. Wtorek 22 listopada, 7:00pm Msza św. nab. do św. Charbela. 
2. Piątek 25 listopada: 7:00pm Msza św. i nabożeństwo. za 

zmarłych poleconych w wypominkach 
3. „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę im. 

Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 26 listopada o 
godz. 7:00pm. w „THE GRANT EVENTS” 38 Lackawanna 
Ave, Totowa, NJ 07512 Bilet $100.00 od osoby, można nabyć 
w kancelarii parafialnej. Zapraszamy wszystkich serdecznie! 

4. Wypominki roczne rozpoczną się w pierwsza niedzielę 
Adwentu, 27 listopada, przed Mszami św. o 7:00, 8:30 i 10:30 
rano. Wypominki można składać do środy, 23 listopada. Ofiara 
na wypominki roczne równa się  50-100  od zmarłej osoby. 
Wypisując imiona zmarłych prosimy nie odmieniać imion i 
nazwisk zmarłych.  

5. Czwartek, 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej w 2023r. 
Obecność wszystkich dzieci jest wymagana.  

6. Pokaż swoją miłość do dzieci w łonie matki! Zdobądź magnes 
samochodowy „Stópki dziecka”! Drodzy Parafianie, gorąco 
zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w projekcie „Stópki 
Dziecka”. Symbole są bardzo ważne i skuteczne w ruchach 
społecznych. Dlatego prosimy okażcie swoją miłość i wsparcie 
niemowlętom w łonie matki i ich rodzinom, poprzez 
umieszczenie magnesu „stopki dziecka”. na swoim 
samochodzie. Po każdej Mszy Świetej wolontariusze będą je 
rozdawać. Prosimy, weźcie jeden ze sobą. Nie ma opłat, ale 
można złożyć dobrowoną ofiarę. Umieśćmy ten symbol na 
naszych samochodach aby był widoczny na drogach New 
Jersey! 

TODAY: 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May God 

bless you for your generosity! 
2. Canned goods will be collected after all Masses for the 

families who are poor, homeless, needy, and have many 
children in our communities. The goods will be collected 
every Sunday during the month of November in the vestibule 
of the Church. May God bless you for your kind heart and 
generosity.  

3. Parish store will be open from 7:30am to 12:30pm. 
4. 2022 Bishop’s Annual Appeal    “One Body In Christ”  

The Diocesan Ministries Appeal supports the important work 
of our Catholic Charities, priests’ extraordinary healthcare 
needs as well as Nazareth Village, our diocesan priests’ 
retirement residence, Catholic inner-city elementary 
education and seminarian formation. You can give with 
confidence, knowing that funds from the Diocesan Ministries 
Appeal are used only for the causes described in the 
campaign materials. They are used for no other purpose. For 
your convenience, you can support the Diocesan Ministries 
Appeal now by making an online gift. Simply go to 
www.2022appeal.org and follow the user-friendly 
instructions.  

 
THIS WEEK: 
1. Tuesday: Saint Albert the Great, Bishop  

*Devotion to St.Fr.Pio during the 7:00pm Mass. 
2. Wednesday: Saint Margaret of Scotland 
3. Thursday: Confession for Confirmation candidates from  

5:30-6:00pm. 
4. Thursday - Friday: Confirmation Retreat from 6pm in the 

Shrine. All Confirmation Candidates must participate. 
5. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
6. Saturday: Novena prayers after 7:00am Mass.  

*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  
*During the 7:00pm Mass, Blessing of crosses for all  
 Candidates. Attendance is mandatory for all candidates &  
 parents. 

 
NEXT SUNDAY: XXXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME`  
       OUR LORD JESUS CHRIST KING OF THE UNIVERSE 
1. Second collection is for fuel. 
 
OTHERS: 
1. For wreaths or grave blankets call Joan 201-893-5383. 
2. Tuesday, November 22, Devotion to St. Charbel after 

7:00pm Mass 
3. Friday, November 25, 7:00pm Mass and devotions to peo-

ple who have died commanded in “Wypominki” 
4. Year-Round “Wypominki”: From the First Sunday of  

Advent, before the 7:00am, 8:30am, and 10:30am  
Masses, we will begin the Year-Round “Wypominki”. Every 
Sunday of the year, we will read the “Wypominki” and pray 
for all souls in the Wypominki. Cards and envelopes for the 
Year-Round “Wypominki” can be found on the display 
shelves at the church exits. We kindly ask that you give your 
Year-Round Wypominki by Sunday, November 27th. 

5. Thursday, December 8, during 7:00pm Mass,  
blessing of rosaries & prayer books for children who are pre-
paring for the Sacrament of First Holy Communion in 2023. 
Attendance is mandatory. 
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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 ofiarujacego      Numer koperty 
 

Adress: __________________________________ 
 

     ___________________________ 
 
Tel:_______________________ Ofiara: $_______ 

 

Święty Albert Wielki, 
biskup i doktor Kościoła  

 Albert urodził się prawdopodobnie 
między 1193 a 1200 r. w Lauingen w 
Niemczech. Jego ojciec był rycerzem i pełnił 
obowiązki naczelnika miasteczka. Dzięki 
swemu pochodzeniu Albert mógł studiować w 
Padwie i w Bolonii. W Padwie w 1221 r. 
spotkał bł. Jordana z Saksonii i z jego rąk 
otrzymał habit dominikański. Skierowany do 
konwentu dominikanów w Kolonii, tu 
zapewne złożył profesję zakonną, ukończył 
studia teologiczne i otrzymał święcenia 
kapłańskie. W latach 1234-1242 był lektorem w klasztorach: 
Hildesheim, Fryburgu, w Ratyzbonie i w Strasburgu. Potem udał 
się do Paryża, gdzie kończył i uzupełniał swoje studia wyższe. 
Tam też został profesorem - jako pierwszy Niemiec (1245). 
Wykładał tam do 1248 r. W 1248 r. zorganizował w Kolonii 
dominikańskie studium generalne, gdzie wykładał do 1260 r., z 
przerwą w latach 1254-1257. Prawdopodobnie w Kolonii spotkał 
św. Tomasza z Akwinu, dla którego stał się nauczycielem i 
mistrzem. Albert jako pierwszy rozpoznał w młodym Tomaszu 
przyszłego wielkiego uczonego. Tradycja dominikańska 
przypisuje mu proroczą wypowiedź o Akwinacie: "Nazywamy go 
niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, 
że usłyszy go cały świat". 
 W roku 1254 kapituła prowincjalna wybrała Alberta 
prowincjałem około 40 klasztorów niemieckich. Jako prowincjał 
Albert uczestniczył w kapitułach generalnych zakonu: w 
Mediolanie (1255) i w Paryżu (1256), gdzie zetknął się ze św. 
Ludwikiem IX, królem Francji, od którego otrzymał cząstkę 
relikwii Krzyża świętego. W roku 1255 udał się do Anagni, gdzie 
wobec papieża Aleksandra IV bronił Zakonu, przeciwko któremu 
Uniwersytet Paryski, a za nim inne uczelnie, wytoczyły walkę, 
której rzeczywistą przyczyną była konkurencja kleru 
diecezjalnego z zakonnym. Zdumiony wiedzą Alberta papież 
zaprosił go z wykładami do Anagni, Rzymu i Viterbo. W roku 
1257 Święty zdał urząd prowincjała i powrócił do wykładania w 
Kolonii. W roku 1260 mianowany został przez papieża 
Aleksandra IV biskupem Ratyzbony. Zadziwił wszystkich jako 
doskonały administrator rozległej diecezji; wydawało się bowiem, 
że uczony tej miary nie nadaje się do pracy duszpasterskiej. 
Albert uzdrowił finanse i gospodarkę majątków kościelnych, 
zreorganizował parafie, ożywił ducha gorliwości wśród swoich 
kapłanów. W dwa lata później, po śmierci Aleksandra IV, uzyskał 
od Urbana IV zgodę na rezygnację z funkcji rządcy diecezji, 
uznając się niegodnym tego urzędu. 
 W latach następnych spełniał niektóre poruczenia papieskie 
- zwłaszcza mediacyjne. Urban IV mianował go kaznodzieją 
papieskim na rzecz krucjaty. Powierzył mu także zbiórkę środków 
na jej zorganizowanie w Niemczech i w Czechach. Do pomocy 
przydał mu słynnego kaznodzieję, franciszkanina, Bertolda z 
Ratyzbony. Papież zlecał mu też misje specjalne, np. dla 
rozsądzenia i załagodzenia sporu pomiędzy metropolitą 
kolońskim a miastem Kolonią. Kazał mu również dopilnować, by 
wybory biskupa Brandenburga odbyły się w sposób kanoniczny. 
 Św. Albert był jednym z największych umysłów 
chrześcijańskiego średniowiecza. Przedmiotem jego naukowych 
zainteresowań były niemal wszystkie dziedziny ówczesnej 
wiedzy. Nie było dziedziny, której by nie znał, o której by nie 
pisał, począwszy od wzniosłych prawd teologii i filozofii, poprzez 
nauki przyrodnicze. Słusznie papież Pius XI nadał mu tytuł 
doktora uniwersalnego, a potomność od dawna nazywała go 
Wielkim. Można powiedzieć, że nie byłoby św. Tomasza, gdyby 
mu nie utorował drogi - na tym właśnie polu - św. Albert. On 
pierwszy usiłował stworzyć syntezę wszystkich nauk. Sam 
napisał: "Intencją naszą jest, by wszystkie części (fizykę, 
matematykę, metafizykę) połączyć w jedną całość, dla łacinników 
zrozumiałą". Albert znał wszystkich dostępnych wówczas pisarzy: 
żydowskich, greckich, rzymskich, jak też teologów kościelnych. 
Jego dzieła wydano aż w 40 tomach. Jednocześnie posiadał 
umiejętność łączenia wiedzy z dobrocią, dlatego był nazywany 
"doktorem powszechnym" i "sumą dobroci". 

 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, 
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 
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 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 jednorazowych i rocznych. Zachęcamy 
wiernych do udziału. 

 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 prosimy nie odmieniać 
imion i nazwisk zmarłych. Ma to na celu uniknięcie 
błędnego wymieniania ich podczas modlitw. 



   Devotions 
   Nabożeństwa 

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: 7:00am Mass and First Sat-
urday  devotion in Polish. 
 

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

Second Saturday of each month:7:00 am Mass and devo-
tion   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. 
 

* * * * * * * * 
 

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. Sakramen-
tu 
 
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. 

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. 


