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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 i 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. - 2:00 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. - 2:00 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 

February 5, 2023 

SATURDAY February 4 sobota 
  7:00am + Stefania, Bożena, Czesław i Arkadiusz Jagielscy 
 rq. Syn, brat i wnuk 
  5:00pm + For all parishioners 
               + Mieczysław & Henryk Bekier rq. Brat Edward 
               + A. James Colamedici & Emily Tabor rq. Family 
  7:00pm + Czesław Karp rq. Żona i przyjaciele 
               + Krystyna i Marek Forrest rq. Syn Max 
               + Giovanna Pitarresi rq. Przedworski family 
SUNDAY February 5 niedziela 
  7:00am    W intencji Panu Bogu wiadomej 
               + Za parafian 
               + Helena i Adam Medynski 
  8:30am    W intencji uczniów, rodziców, nauczycieli i katechetów  
                  Polskiej Szkoły i Lekcji Religii 
               + Jan i syn Dariusz Sołtys 
               + Augustynę i Jan Sołtys 
               + Maria Ryś rq. Stanisław i Maria Klecha 
               + Stanisław Mastej rq. Córka Dorota z rodziną 
               + Edward Maliton 
               + Stanisław Chojnacki rq.Renata & Marek Zylik 
               + Lester Danelczyk rq.Kolega 
10:30am    W intencji księży pracujących w naszej parafii i członkin  
                  Różańca św. oraz ich rodzin 
                  O zdowie, błogosławieństwo Boże i opiekę św. Patronów  
                  dla pani Ani i jej rodziny 
                  O cud uzdrowienia dla Stanisława Kochan 
                  O opiekę Matki Bożej i szcześliwe rozwiązanie dla  
                  Ani Anewski 
                  O zdr., błog. Boże i opieke Matki Bożej dla rodziny Król 
                  O zdr., bł.Boże i opiekę Matki Bożej dla Damiana Marut z  
                  ok.23-ych urodzin 
                 O zdr., bł.Boże, opiekę M.B. oraz dary Ducha św. dla  
                 Alexy Kołodziej z ok.5-ych ur. rq.Dziadkowie 
               + Za dusze w czyścu cierpiące 
               + Marian Plokarz rq. Spyrka family 
               + Helena Dziadkowiec rq. Józef Truty z rodziną 
               + Józef Gacek  rq. Piotr Bryjak z rodziną 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka z rodziną 
               + Jerzy Tuchowski 
               + Walenty i Krystyna Surma 
               + Stanisławę i Jan Piątek; Kazimierz Chaim rq. Chaim family 
12:30pm + Paul Kania (b.r.) rq. Mother & brother 
               + Roman Frącz 
  7:00pm + Czesław Karp rq. Żona i przyjaciele 
               + Stanisława Agaś (Anniv.) rq. Córka z rodziną 
MONDAY February 6 poniedziałek 
  8:00am + Zofia Pianka 
  7:00pm + Czesław Karp rq.Żona i przyjaciele 
TUESDAY February 7 wtorek 
  8:00am + Elżbieta Celary 
  7:00pm    O cud uzdrowienia dla Stanisława Kochan rq. Rodzina 
               + Czesław Karp rq. Żona i przyjaciele 
WEDNESDAY February 8 środa 
  8:00am + Mieczysława Siewierska 
  7:00pm    O cud uzdrowienia dla Stanisława Kochan  rq. Rodzina 
               + Czesław Karp rq. Żona i przyjaciele 

THURSDAY February 9 czwartek 
  8:00am + Marek Wojciech Szczepański 
  7:00pm + Józefa Otrębska (Anniv.) rq. Córka  
               + Maria i Jan Leja rq.Córka z rodziną 
               + Czesław Karp rq.Żona z rodziną 
FRIDAY February 10 piątek 
  8:00am + Zofia Pianka 
  7:00pm + Elżbieta Celary 
SATURDAY February 11 sobota 
  7:00am + Mieczysława Siewierska 
  5:00pm + For all parishioners 
  7:00pm + Marcin Gazda rq.G. & C.Kawalec 
SUNDAY February 12 niedziela 
  7:00am    W intencji Panu Bogu wiadomej 
                  Podziękowanie Panu Bogu i Matce  
                  Najśw. za otrzymane łaski, z prośbą    
                  o dalszą opiekę dla rodzin: Jandura,  
                  Nosal, Liszka i Galowicz 
               + Za parafian 
               + Anna Mazan rq. Syn Artur z rodziną 
               + Weronika i Kazimierz Wesołowscy 
  8:30am    O zdrowie, błog. Boże oraz opiekę  
                  M. Bożej dla Waldemara Olszewski w 
                  dniu urodzin   rq. Rodzina 
               + Maria Ryś rq. Danuta Świerad 
               + Maria i Wojciech Molitorys rq Monika 
               + Teresa i Józef Szpernoga, syn Józef 
 rq. Monika 
               + Bartek Dmochowski 
               + Mateusz Turek 
               + Edward Maliton 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki  
                  Bożej dla rodziny Herdzik 
               + Marian Plokarz  rq. Labuda family 
               + Helena Dziadkowiec  rq. Rodzina 
               + Józef Gacek rq. B. Broda z rodz. 
               + Zofia i Stanisław Szeliga  
 rq. Córka z rodz. 
               + Józef Borecki(Anniv.) rq. Syn Marcin 
               + Krystyna Mulawka 
               + Stanisław Chojnacki rq.I & S. Bednarz 
12:30pm + Zofia Skowrońska  rq. Córka 
  7:00pm + Walenty i Krystyna Surma  

sobota, 11 luty, Chrzty: 
 
  11:00AM    Oliver Petrus  
 

Congratulations to the 
parents of the newly-

baptized child. May God 
bless you always. 



FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

5 LUTEGO, 2023 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. Prosimy o 

ofiarność i składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Sklepik parafialny czynny od godz. 7:30 rano do godz. 12:30 

po południu. W sklepiku parafialnym można zamówić Msze 
św., dokonać opłat parafialnych. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i 

Towarzyszy. 
2. Wtorek: 7:00pm Msza św. i 24 miesiąc nowenny 

pompejańskiej w intencjach wszystkich rodzin i parafian. 
Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej modlitwy. 

3. Środa: Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika 
*O 7:00pm Msza św. i nabożeństwo do Matki Bożej  
 Nieustającej Pomocy. 

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

5. Piątek: Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy . 
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. 

6. Sobota: Wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes  
*7:00am Msza św. i nabożeństwo do Cudownego Medalika.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:      VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
 
RÓŻNE: 
1. Wykaz ofiar złożonych na parafie w 2022r. (do rozliczeń 

podatkowych) zostały wysłane do wszystkich parafian którzy 
ofiarowali $250 i więcej. Jeśli nastapiła pomyłka lub są 
jakiekolwiek pytania, prosimy skontaktować się z kancelarią 
parafialną: (973) 473-1578. 

2. Gwardia Honorowa i Komitet Parady Pułaskiego zapraszają 
wszystkich parafian na Bal Walentynkowy i mianowanie 
Marszałka i Miss Polonias 2023 Parady Pułaskiego w 
sobotę, 18 lutego o godz. 7:00pm w The Grand. Do tańca 
gra K&D Entertainment. Bilet wstępu $120.00 od osoby i 
można nabyć w kancelarii parafialnej do poniedziałku 13 
lutego. 

3. Opłatę przynależności do parafii na rok 2023, można 
dokonać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
Rodzina: $20.00 i osoby samotne: $10.00. 

4. Wtorek, 14 lutego, 7:00pm Msza św. i nabożeństwo do bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki. 

5. Poniedziałek, 20 lutego, 7:00pm Msza św. i nabożeństwo 
do św.Charabela. 

6. Wtorek, 21 lutego, 7:00pm Msza św. i nabożeństwo do 
św. O. Pio. 

7. Środa Popielcowa, 22 lutego, dzień ścisłego postu i 
abstynencji. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. 
Msze św.: 7:00 i 10:30 rano, 5:00 i 7:00 wieczorem.  
*Droga Krzyżowa o godz. 7:00pm w każdy piątek  
 Wielkiego Postu.  
*Gorzkie Żale o godz. 3:00 po południu w każdą  
 niedzielę Wielkiego Postu. 

8. Wtorek, 28 lutego, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem będziemy modlić się za zmarłych poleconych w 
wypominkach. Po Mszy św. nabożeństwo z zmarłych. 

9. Czwartek, 2 marca, 7:00pm Msza świeta i nabożeństwo do 
św. Jana Pawła II, będziemy się modlić w intencji powołań. 

TODAY: 
1. Second collection is for parish needs. May God bless 

you for your generosity! 
2. Parish store will be open from 7:30am - 12:30pm. In the 

parish store, you can order Mass intentions, pay parish 
dues, and learn information about Sacraments. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday: Saint Paul Miki and Companions, Martyrs 
2. Tuesday: After 7:00pm Mass, 24th month of the Novena 

to Our Lady of Pompeii. 
3. Wednesday:Saint Jerome Emiliani  

*7:00pm Mass and devotion to Our Lady of Perpetual 
 Help.  

4. Thursday: 7:00pm Mass & devotion to St. John Paul II. 
5. Friday: Saint Scholastica, Virgin  

*CCD Religion Classes at 5:30pm.  
6. Saturday: Our Lady of Lourdes  

*After 7:00am Mass devotion to the Miraculous Medal.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:   VI  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
 

OTHERS: 
1. Summary Contribution Statements for Tax Year 2022 

were mailed to parishioners who contributed $250 or 
more throughout 2022. If a statement requires  
correction, please contact the parish office: (973) 473-
1578. 

2. The Guard of Honor & the Pulaski Day Parade  
Committee cordially invite all parishioners for the  
Valentine’s Day Ball & Sashing Ceremony, which will  
take place on Saturday, February 18 at 7:00pm at The  
Grand. Tickets are $120.00 per person and can be  
purchased at the parish office. Monday, February 13 is  
the last day to purchase tickets. 

3. Parish Book fees for the 2023 year can be made  
during Parish Office hours. Family: $20.00 & Single: 
$10.00. 

4. Tuesday, February 14, after 7:00pm Mass and devotion 
to Bl. Jerzego Popieluszki. 

5. Monday, February 20, 7:00pm Mass and devotion to St 
Charabel 

6. Tuesday, February 21, 7:00pm Mass and devotion to St 
Fr. Pio. 

7. Ash Wednesday, February 22  
*Day of fast & abstinence.  
*Masses: 7:00am, 10:30am, 5:00pm, & 7:00pm.  
*Stations of the Cross at 7:00pm every Friday of Lent. 
*Lenten Lamentations at 3:00pm every Sunday of Lent. 

8. Tuesday, February 28, during the 7:00pm Mass, we will 
be praying for all the deceased offered for Wypominki. 
Devotions for deceased after Mass.  

9. Thursday, March 2, 7:00pm Mass, devotion to St. John 
Paul II, and prayers for vocations. 

10.Tuesday, March 7, after 7:00pm Mass, 25th month of 
the Novena to Our Lady of Pompeii. 
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Najśw. Maryja Panna z Lourdes  
 W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu 
przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, 
Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. 
Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w 
Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 
11 lutego - 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i 
pokuty.  
 11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz 
z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej 
Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych 
gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy 
dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk 
podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z 
której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w 
ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.  
 Bernadetta opowiedziała o tym wydarzeniu 
koleżankom, te rozpowiedziały o tym sąsiadom. Rodzice 
strofowali Bernadettę, że rozpowiada plotki; zakazali jej 
chodzić do groty, w której miała jej się ukazać Matka Boża. 
Cofnęli jednak zakaz, gdy zobaczyli, że dziecko gaśnie na 
ich oczach z udręki. Dnia 14 lutego dziewczęta udały się 
najpierw do kościoła i wzięły ze sobą wodę święconą. Gdy 
przybyły do groty, było już po południu. Kiedy w czasie 
odmawiania różańca ponownie ukazała się Matka Boża, 
Bernadetta, idąc za radą towarzyszek, pokropiła 
tajemniczą zjawę i wypowiedziała słowa: "Jeśli 
przychodzisz od Boga, zbliż się; jeśli od szatana, idź 
precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do brzegu 
wylotu groty i odmawiała różaniec.  
 18 lutego Bernadetta udała się w pobliże groty z 
dwiema znajomymi rodziny Soubirous. Przekonane, że 
może to jest jakaś dusza czyśćcowa, poradziły 
Bernadecie, aby poprosiła zjawę o napisanie życzenia na 
kartce papieru, którą ze sobą przyniosły. Pani 
odpowiedziała: "Pisanie tego, co ci chcę powiedzieć, jest 
niepotrzebne". Matka Boża poleciła dziewczynce, aby 
przychodziła przez kolejnych 15 dni. Wiadomość o tym 
rozeszła się lotem błyskawicy po całym miasteczku. 21 
lutego, w niedzielę, zjawiło się przy grocie skał 
massabielskich kilka tysięcy ludzi. Pełna smutku Matka 
Boża zachęcała Bernadettę, aby modliła się za 
grzeszników. Tego dnia, gdy Bernadetta wychodziła po 
południu z kościoła z Nieszporów, została zatrzymana 
przez komendanta miejscowej policji i poddana śledztwu. 
Kiedy dnia następnego dziewczynka udała się do szkoły, 
uczące ją siostry zaczęły ją karcić, że wprowadziła tyle 
zamieszania swoimi przywidzeniami.  
 23 lutego Matka Boża ponownie zjawiła się i poleciła 
Bernadecie, aby udała się do miejscowego proboszcza i 
poprosiła go, aby tu wystawiono ku Jej czci kaplicę. 
Roztropny proboszcz, po pilnym przeegzaminowaniu 14-
letniej dziewczynki, rzekł do Bernadetty: "Mówiłaś mi, że u 
stóp tej Pani, w miejscu, gdzie zwykła stawać, jest krzak 
dzikiej róży. Poproś Ją, aby kazała tej gałęzi rozkwitnąć". 
Przy najbliższym zjawieniu się Matki Bożej Bernadetta 
powtórzyła słowa proboszcza. Pani odpowiedziała 
uśmiechem, a potem ze smutkiem wypowiedziała słowa: 
"Pokuty, pokuty, pokuty".  
 25 lutego w czasie ekstazy Bernadetta usłyszała 
polecenie: "A teraz idź do źródła, napij się z niego i obmyj 
się w nim". Dziewczę skierowało swoje kroki do pobliskiej 
rzeki, ale usłyszało wtedy głos: "Nie w tę stronę! Nie 
mówiłam ci przecież, abyś piła wodę z rzeki, ale ze źródła. 
Ono jest tu". Na kolanach Bernadetta podążyła więc ku 
wskazanemu w pobliżu groty miejscu. Gdy zaczęła  

 (c. d.) grzebać, pokazała się woda. Na oczach 
śledzącego wszystko uważnie tłumu ukazało się 
źródło, którego dotąd nie było. Woda biła z niego 
coraz obficiej i szerokim strumieniem płynęła do 
rzeki. Okazało się rychło, że woda ta ma moc 
leczniczą. Następnego dnia posłał do źródła po 
wodę swoją córkę niejaki Bouriette, kamieniarz, 
rzeźbiarz nagrobków. Stracił prawe oko przy 
rozsadzaniu dynamitem bloków kamiennych. Także 
na lewe oko widział coraz słabiej. Po gorącej 
modlitwie począł przemywać sobie ową wodą oczy. 
Natychmiast odzyskał wzrok. Cud ten 
zapoczątkował cały szereg innych - tak dalece, że 
Lourdes zasłynęło z nich jako pierwsze wśród 

wszystkich sanktuariów chrześcijańskich. 27 lutego Matka 
Boża ponowiła życzenie, aby na tym miejscu powstała 
kaplica. 1 marca 1858 roku poleciła Bernadecie, aby 
modliła się nadal na różańcu. 2 marca Matka Boża 
wyraziła życzenie, aby do groty urządzano procesje. 
Zawiadomiony o tym proboszcz odpowiedział, że będzie to 
mógł uczynić dopiero za pozwoleniem swojego biskupa. 4 
marca na oczach ok. 20 tysięcy ludzi został cudownie 
uleczony przy źródle miejscowy restaurator, Maumus. Miał 
on na wierzchu dłoni wielką narośl. Lekarze orzekli, że jest 
to złośliwy rak i trzeba rękę amputować. Kiedy modlił się 
gorąco i polecał wstawiennictwu Bernadetty, zanurzył rękę 
w wodzie bijącej ze źródła i wyciągnął ją zupełnie zdrową, 
bez ropiejącej narośli. Poprzedniego dnia pewna matka 
doznała łaski nagłego uzdrowienia swojego dziecka, które 
zanurzyła całe w zimnej wodzie źródła, kiedy lekarze 
orzekli, że dni dziecka są już policzone.  
 Nastąpiła dłuższa przerwa w objawieniach. Dopiero 
25 marca, w uroczystość Zwiastowania, Bernadetta 
ponownie ujrzała Matkę Bożą. Kiedy zapytała Ją o imię, 
otrzymała odpowiedź: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". 
Były to bardzo ważne słowa, ponieważ mijały zaledwie 4 
lata od ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu Maryi, który budził pewne 
kontrowersje. Warto zauważyć, że pojęcie to dla wiejskiej 
dziewczynki nie było ani zrozumiałe, ani nawet jej znane. 
Po dłuższej przerwie 7 kwietnia, w środę po Wielkanocy, 
Matka Boża ponownie objawiła się Bernadecie. Po 
rozejściu się tłumów policja pod pozorem troski o 
bezpieczeństwo publiczne i konieczności przeprowadzenia 
badań wody źródła, zamknęła dostęp do źródła i groty. 
Zabrano także do komisariatu liczne już złożone wota. 
Jednak Bernadetta uczęszczała tam nadal i klękając 
opodal modliła się. 16 lipca, w uroczystość Matki Bożej 
Szkaplerznej, Matka Boża pojawiła się po raz ostatni.  
 18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po 
wielu badaniach ogłosiła dekret, że "można dać wiarę" 
zjawiskom, jakie się przydarzyły w Lourdes. W roku 1864 
ks. proboszcz Peyramale przystąpił do budowy świątyni. 
W roku 1875 poświęcił ją uroczyście arcybiskup Paryża 
Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów 
i biskupów, 3 tys. kapłanów i 100 tys. wiernych. W roku 
1891 Leon XII ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej 
w Lourdes, które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały 
Kościół. Lourdes jest obecnie słynnym miejscem 
pielgrzymkowym, do którego przybywają tysiące ludzi, by 
czcić Matkę Bożą jako Uzdrowienie Chorych. 
Bernadetta wstąpiła w 1866 roku do klasztoru Notre Dame 
de Nevers i tam zmarła na gruźlicę w 1879 r. w wieku 35 
lat. Pius XI w roku 1925 uroczyście ją beatyfikował, a w 
roku 1933 - kanonizował. Jej wspomnienie obchodzone 
jest 16 kwietnia.  



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 

Całotygodniowe Polskie Przedszkole 
„Akademia Malucha” 

26 Wall Street, Passaic, New Jersey 
www.akademiamalucha.us 

Tel. 973-928-4885 
 

Oferujemy: 

• Opiekę nad dziećmi od 2 i pół roku do 6 lat 

• Zajęcia od poniedziałku do piątku 

• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

• Zajęcia logopedyczne 

• Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 

• Przygotowanie do zerówki 

 W piątek, 17 lutego, lekcji religii nie będzie. 
 

 Friday, February 17, there will be no CCD Religious 
Education classes. 

 

 W sobotę, 18 lutego, lekcji religii i zajęć Polskiej 
Szkoły nie będzie. 

 

 Saturday, February 18, there will be no CCD Religious 
Education and Polish School classes. 

 

Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża 
mogła w nas działać, przeobrażać nasze 

życie i przynosić owoc dobra. 
— Św. Jan Paweł II 

   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  
 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. 
 

* * * * * * * * 
 

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 nabozeństwo  
 do Bł. 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. 

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. 


