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 MOST� SACRED HEART OF JESUS �

 ROMAN CATHOLIC CHURCH�

PASTOR: �

Very Rev. Canon Felix R. M���������

PAROCHIAL VICARS: �

Rev. Steven D. D’A�����; �

Rev. Tadeusz M
����, P�D �

…………………………...............................................................�

DEACONS:�

Domenick A. D�B������#  �

Krzysztof P�)*��   �

………………………...........................................................�

RELIGIOUS SISTERS:�

Sr. Lisa Marie D�S�����, CSSF �

Sr. M. Victoria B�������� CSSF�

Sr. Jadwiga Z�#$�, LSIC�

…………………………...............................................................�

MINISTER OF MUSIC: Jarek K'()�����

PARISH TRUSTEES:�

Joseph C. S���� � Carol A. P�����

�

�

M�� � F��: �

9:00am � 1:00pm�

1:00pm � 2:00pm CLOSED �

Mon, Thu, Fri�

2:00pm � 7:00pm�

S������� �

9:00am � 1:00pm�

�

tel: (973)777�5124�

office: (973)777�4817 �

tel: (973)777�9505�

fax: (973)815�0176 �

tel: (973)777�4261�

jadwiga_zaremba@yahoo.com�

polskaszkolawallington.com�

mshyouthgroup@gmail.com�

tel: (201)289�1189�

FELICIAN CONVENT:�

27 Dankhoff Avenue, Wallington, NJ 07057�

�

PASTORAL ASSOCIATE:  �

Sr. Lisa Marie D-S./.0-12, CSSF�

RELIGIOUS EDUCATION / FAITH FORMATION:�

6 Bond Street, Wallington, NJ 07057�

DIRECTOR: Sr. M. Victoria B.8092:;9-, CSSF�

POLISH APOSTOLATE / POLISH SCHOOL:�

6 Bond Street, Wallington, NJ 07057�

POLISH SCHOOL PRINCIPAL: �

Sr. Jadwiga Z�����, LSIC�

�

YOUTH GROUP MINISTRY:�

Agata Z���89�:�� ; Jakub Z�� �

�

�

S()*+,(- V/0/1: �

5:00pm (ENG) & 6:30pm (POL)�

S*2,(- ENG: 8:15am, 9:30am, 10:45am, 6:00pm; �

POL: 7:00AM & 12:15PM�

W334,(-5: POL: 7:00am; ENG: 8:00am & 6:00pm�

(6pm Mass on weekdays � except in June, July & August)�

H�������:  Consult the Bulletin �

MASS TIMES:�

CONFESSIONS:�

Weekdays: 7:30am (except Holy Days)�

Saturday:  3:30pm � 4:30pm�

Thursday before 1st Friday: 7 to 8 PM�

First Friday: 4:30pm � 5:30pm�

April 4, 2021�

ADDRESS:� 127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057�

tel: (973)778�7405     fax: (973)815�0175�

mostsacredheart@verizon.net   www.mostsacredheart.org�

    www.mshchurch.com�

   �

PARISH OFFICE HOURS�

��
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 KOŚCIÓŁ RZYMSKO KATOLICKI�

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA�

PROBOSZCZ:�

Ksiądz Kanonik Felix R. M���������

WIKARIUSZE:�

Ks. Steven D. D’A�����; Ks. Dr. Tadeusz M
�����

…………………………...............................................................�

 DIAKONI:�

Domenick A. D�B������#�

Krzysztof P�)*���

…………………………...........................................................�

SIOSTRY ZAKONNE:�

S. Lisa Marie D�S�����, CSSF; �

S. M. Victoria B��������, CSSF;�

S. Jadwiga Z�#$�, LSIC;�

…………………………...........................................................�

ORGANISTA:   Jarek K'()�����

POWIERNICY PARAFIALNI:�

Joseph C. S$��. � Carol A. P2(���

PRZEWODNICZĄCA RADY DUSZPASRERSKIEJ� Carol A. Kosior�

�

P�� � P�: �

9:00am � 1:00pm�

1:00pm � 2:00pm ZAMKNIĘTE�

Pon, Czw. Pt.�

2:00pm � 7:00pm�

�

S� ���:�

9:00am � 1:00pm�

�

N�!�"�!#�: NIECZYNNE�

tel: (973)777�5124�

Office: (973)777�4817�

tel: (973)777�9505�

fax: (973)815�0176 �

tel: (973)777�4261�

jadwiga_zaremba@yahoo.com�

polskaszkolawallington.com�

�

mshyouthgroup@gmail.com�

tel: (201)289�1189�

KLASZTOR SS. FELICJANEK:�

27 Dankhoff Avenue, Wallington, NJ 07057�

�

ASYSTENT DUSZPASTERSKI:  S. Lisa Marie D�S�M�N��#, CSSF�

KATECHEZA:�

6 Bond Street, Wallington, NJ 07057�

DYREKTOR: S. M. Victoria B.8092:;9-, CSSF�

POLSKI APOSTOLAT / POLSKA SZKOŁA:�

6 Bond Street, Wallington, NJ 07057�

DYREKTOR POLSKIEJ SZKOŁY�

S. Jadwiga Z�����, LSIC�

�

ANIMATORZY GRUPY MŁODZIEŻOWEJ:�

Agata Z���89�:�� ; Jakub Z�� �

�

M5J( K/0/1// 2/3,J/31/ (K 5LML)N K/3OJL+3P): �

5:00pm (ENG) & 6:30pm (POL)�

 N/3,J/31(: ENG: 8:15am, 9:30am, 10:45am, 6:00pm; �

POL: 7:00AM & 12:15PM�

D2/ QLK5J.: POL: 7:00am; ENG: 8:00am & 6:00pm�

(Nie ma Mszy św. o 6 wieczorem w czerwcu, lipcu i sierpniu)�

 ŚK/N)(: porządek w Biuletynie �

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH: �  SPOWIEDZI:�

Dni powszednie: 7:30am�

 ( poza świętami)�

Soboty:  3:30pm � 4:30pm �

Czwartki przed I Piątkiem: 7 to 8 PM�

 I Piątek: 4:30pm � 5:30pm�

4 kwiecien 2021 �

ADDRESS:� 127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057�

tel: (973)778�7405fax: (973)815�0175�

mostsacredheart@verizon.net   www.mshchurch.com�

KANCELARIA PARAFIALNA�

�

�
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	Easter	Sunday	�

Friday (Piątek) � April 9

th

�

  Friday of Easter�

  7:00AM ��Błogosławieństwo Boże dla Żywego        

Różańca a zmarłym o życie wiecznie�

                 ��Stasia�

  8:00AM +Suffering Souls in Purgatory �

  6:00PM  +Edward MacKinnon�

                 ��Family�

�

Saturday (Sobota) � April 10

th�

  Saturday of Easter�

  

7:00AM +Maria Nemeczek�

              ��Rodzina Bieniek�

  8:00AM +Józef Popek�

                ��Theresa and Stanisław Wygonik�

 Funeral Masses:�

 10:00AM +Mildred Weimer�

 11:30AM +Alicja Czykier�Kuna�

�

Saturday Evening Vigil Mass�

 5:00PM Rosary Confraternity �

       2nd +William Frank �

               ��Christine�

 6:30PM +Zofia Wojtas �

               ��córka Mariola z rodziną�

       2nd +Paweł Ciemiega�

                ��Halina Wilk �

�

 Sunday (Niedziela) � April 11

th

�

 Sunday of Divine Mercy �

  7:00AM +Jan Rzucidło�

                 ��rodzina�

         2nd +Anna, +Stanisław Dąbal�

  8:15AM  +Nellie Stankiewicz�     �

                 ��Linda & Joseph Smith�

  9:30AM +Mildred Weimer�

                 ��Frances B. Gordon           �

10:45AM +Walter Cologie (10A)�

                ��daughters Lorraine and Theresa           �

12:15PM +Aniela Dudzic (A)�

                ��syn z rodziną�

        2nd +Andrzej Smotryś �

                 ��rodzina Kozioł�

  3:00PM Divine Mercy Devotion (P/E) �

  6:00PM +Donata, +Antoni Busz�

                ��Bródka and Bourhill Families �

 

Memorial Offerings�

A���� H�	� 
 W�� which will be consecrated during Mass has been �

offered in loving memory of�

�

+Kitty,	+Joan		Prontiker�

�Joan	&	Alan	Prontiker	�

�

T�� S������� L��� C���� which lights the Blessed�

Sacrament Chapel has been offered in loving memory of�

�

+Irene,	+Thomas	Linehan,	Sr.	�

�Joan	&	Alan	Prontiker	�

�

₊₊ P����� ���� � � !" �� #"  "�$� %&�% ₊ ₊�

₊R�$. M�)�. C"����� W. G,�-�� �

�

Saturday (Sobota) � April 3

rd

�

Easter Vigil �

  8:00PM The Great Easter Vigil�

       (Multi�lingual)�

         �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

              �

Sunday (Niedziela) � April 4

th

�

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord�

  7:00AM \� �

  8:15AM   \                   All Intentions �

  9:30AM                    Are For �

10:45AM  /                 All Parishioners �

12:15PM /�

  6:00PM �NO EVENING MASS�

�

--Bright week -- 

�

�

Monday (Poniedziałek) � April 5

th�

  Monday of Easter�

 11:00AM (E) +Edwin Kowalczyk (A)�

�      �MaryJane�

    7:00PM (P) +Ryszard Bródka �

                 �Rodzina Bródka & Bourhill �

         �

Tuesday (Wtorek) � April 6

th

�

 Tuesday of Easter �

 7:00AM +Franciszka, +Stanisław Tokarz�

               �Jan Halat �

 8:00AM +Tomasz Sycz�

               �Teresa Czerniawski�

 6:00PM +Judith Haggerty (1A)�

�   �friend�

     �

 Wednesday (Środa) � April 7

th

�

  Wednesday of Easter �

 7:00AM +Helena Halat�

�    �Maria & Piotr Tokarz�

  8:00AM +Józef Sadowski �

�    �daughter Irena  �

  6:00PM +Justin, +Michael Bednarczyk�

                �Sandy �

�

 Thursday (Czwartek) � April 8

th

�

 Thursday of Easter �

  7:00AM +Franciszka, +Stanisław Tokarz�

                 ��Jana�

  8:00AM +Danuta Klos�

                 ��Eugenia Piechowska and family�

   6:00PM +Mildred Weimer �

                  ��family�

��
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MSH News, Happenings & Upcoming Events�

Saturday, April 3

rd�

��

  

Happy Birthday to Father Ryszard! Sto lat!�

Wednesday, April 7

th

 �

�� Ikona Youth Group Eucharis"c Adora"on�6:30PM�

Church�

�� Ikona Youth Group Mee"ng�7:30PM�Rectory Mee"ng 

Room�

Saturday, March 10

th�

�� Sto Lat! Cent’ Anni! Happy Birthday to Father Steve!�

Life is Victorious!�

   Jesus Christ our King is Risen!  Sound the trumpet of salva�on”�

”(Easter Exsultet).  Today is the Feast of Feasts the founda�on of  

all that we celebrate in our faith.  By rising from the dead, Jesus did 

not only conquer his death; he conquered ours.  He overturned the 

en�re kingdom of death!  He has opened the way to the true des�-

ny of the human person; to be on the throne  of God forever, in life 

that knows no end. �

Because of this, we are the People of life.  We seek to apply the 

victory of Jesus over death to the problems of our day.  We are a 

pro�life people and reject the false solu�ons of abor�on and eutha-

nasia.  Rather  we say yes to every life, no ma1er how vulnerable 

or burdensome.  It is an Easter yes; it is a yes filled with hope.  This 

is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad!�

Easter Tradi�ons�

   Easter Monday has for centuries been an extension of the great 

feast of the Resurrec�on. The fes�vi�es are heightened by the cus-

tom of mercilessly throwing water at each other the whole day 

long.  On Easter Monday � Dingus Day � the fold would dowse 

themselves with water while the nobility would join in the revelry 

by sprinkling  each other with perfume. The glory Dingus Day is that 

no ma1er how drenched and soaked you get, you’re not allowed to 

get mad or angry.  There is no recourse . . . only retalia�on.�

Wednesday of Easter Week is a special day for friends and the offi-

cial beginning of the picnic season.  What is remembered on this 

day is the happenings of two friends traveling from Jerusalem to 

the li1le village of Emmaus and their encounter with the Risen Lord 

and recognized him in the breaking of the bread.  Young and old 

spend this day taking long walks where a picnic basket full of Easter 

delicacies is shared reminiscent of that special trio at Emmaus.�

Paschal Candle �

 The Paschal Candle (or Easter Candle) that leads us out of darkness 

into the celebra�on of the Easter Vigil is the main symbol for the 

Easter season. The ligh�ng of the Paschal Candle may have its roots 

in the ancient Roman prac�ce, called “the ligh�ng of the lamps. By 

the Middle Ages, the Paschal Candle was lit during the blessing of 

the Easter fire to represent the presence of the Risen Lord among 

us. Today the candle is decorated with the Greek le1ers of the Al-

pha and the Omega (the first and last le1ers of the Greek alpha-

bet), symbolizing that Christ is the beginning and the end of all 

crea�on.  It may also be marked with the numerals of the current 

year.�

�

�
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�

Easter Story Cookies�

Ingredients: 1 cup whole pecans or walnuts�

1 teaspoon vinegar�

3 egg whites�

Pinch of salt�

1 cup sugar�

�

Preheat oven to 300 degrees F. Place nuts in a Ziploc bag and let children beat them with a wooden spoon to break into 

small pieces. Explain that a�er Jesus was arrested He was beaten by the Roman soldiers. (John 10:1�3)�

Let each child smell vinegar. Pour into mixing bowl. Explain that when Jesus was thirsty on the cross He was given vine-

gar to drink. (john 19:28�30)�

Add egg whites to vinegar. Eggs represent life. Explain that Jesus gave His life to give us life. (John 10:10�11)�

Sprinkle a li0le salt into each child’s hand. Let them taste it and brush the rest into the bowl. Explain that this �

represented the salty tears shed by Jesus’ followers, and the bi0erness of our own sin. (Luke 23:27)�

So far the ingredients are not very appe4zing. Add sugar to the bowl. Explain that the sweetest part of the story is that 

Jesus died because He loves us. He wants us to know and belong to Him. (Psalm 34:8 & John 3:16)�

Beat with a mixer on high speed for 12�15 minutes un4l s4ff peaks are formed. Explain that the white color represents 

purity in God’s eyes of those whose sins have been cleansed by Jesus. (John 3: 1�3)�

Fold in broken nuts. Drop by teaspoonfuls onto a wax paper covered cookie sheet. Explain that each mound represents 

the rocky tomb where Jesus’ body was laid. (Ma0 27: 57�60)�

Put the cookie sheet in the oven, close the door and turn the oven OFF. Give each child a piece of tape and seal the oven 

door. Explain that Jesus’ tomb was sealed. (Ma0 27: 57�60)�

GO TO BED. Explain that they may feel sad to leave the cookies in the oven overnight. Jesus’ followers were in despair 

when the tomb was sealed.  (John 16:20 and 22)�

The next morning, open the oven and give everyone a cookie. No4ce the cracked surface and take a bite. The cookies 

are hollow! On the first Easter, Jesus’ follow- ers were amazed to find the tomb open and 

empty. (Ma0. 28: 1�9)�

HE HAS RISEN!�

�
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Poniedziałek Wielkanocny jest w polskiej tradycji 

przedłużeniem radości ze święta zmartwychwstania Chrys-

tusa. Nie jest on świętem nakazanym i nie ma obowiązku 

w tym dniu uczestniczenia we mszy świętej � wyjaśniają 

teolodzy.� �

Poniedziałek Wielkanocny kontynuuje się świętowanie 

zmartwychwstania Chrystusa. Dzień ten nie ma jakie-

goś innego, specjalnego znaczenia w liturgii Kościoła. Z 

liturgicznego punktu widzenia cały okres wielkanocny 

trwający 50 dni, od Niedzieli Wielkanocnej aż do 

uroczystości Zesłania Ducha Świętego włącznie, 

powinien być świętowany jak jedna wielka niedziela" � 

podkreślają teolodzy. Dodają jednak, że z praktycznego 

punktu widzenia jest to niemożliwe do spełnienia. 

Według teologów w ramach tych 50 dni w sposób 

szczególny w liturgii wyróżniona jest oktawa wielka-

nocna, czyli pierwszy tydzień po Wielkanocy. Oktawa 

wielkanocna trwa do pierwszej niedzieli po Wielkanocy 

włącznie. W średniowieczu w niektórych krajach pod-

czas oktawy chłopi byli zwolnieni z pańszczyzny, więc 

w jakiejś mierze cały tydzień po Wielkanocy miał 

świąteczny charakter.W wielu krajach � jak podają historycy 

Kościoła � przez długi okres czasu świętowano Wielkanoc 

przez trzy dni, także w Polsce jeszcze za Jagiellonów. A 

zatem Poniedziałek Wielkanocny zachował się w niektórych 

krajach jako dzień świąteczny, aby podkreślić doniosłość 

uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa, która jednak w 

liturgii obchodzona jest przez 50 dni.�

�

�

Chrystusie...�

Jeszcze się kiedyś rozsmucę,�

Jeszcze do Ciebie powrócę,�

Chrystusie...�

Jeszcze tak strasznie zapłaczę,�

Że przez łzy Ciebie zobaczę,�

Chrystusie...�

I taką wielką żałobą,�

Będę sie żalił przed tobą,�

Chrystusie...�

Że duch mój przed Tobą klęknie�

I wtedy serce mi pęknie,�

Chrystusie...�

                              Julian Tuwim�

"Z powodu dużej wagi święta Wielkanocy, może się wyda-

wać, że Poniedziałek Wielkanocny to święto nakazane. 

Jednak czy naprawdę w Poniedziałek Wielkanocny 

obowiązek uczestnictwa we mszy świętej istnieje? Od-

powiedź na to pytanie może być zaskakująca. Według 

najnowszej listy świąt nakazanych, która pojawiła się w 2003 

r., w lany poniedziałek nie trzeba iść do kościoła. Oczywiście 

pomimo tego, że nie jest to święto obowiązkowe, kapłani 

bardzo zachęcają do odwiedzenia parafii w tym dniu � jest to 

przecież dalszy ciąg radości ze zmartwychwstania Chrystusa" 

� podkreślają teolodzy.�

Zwracają jednocześnie uwagę, że Święta Wielkanocne są 

najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym dla wiary 

katolickiej. Ich obchody trwają łącznie osiem dni, a ich kulmi-

nacją jest Niedziela Wielkanocna. Jest to pamiątka śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, na których opiera się 

chrześcijaństwo. Z tego powodu wydarzenia kościelne w 

czasie Wielkanocy są niezwykle uroczyste i hucznie obcho-

dzone.�

W Poniedziałek Wielkanocny, który jest przedłużeniem ra-

dości ze zmartwychwstania Chrystus, zobaczymy w kościele 

wiele dzieci, gdyż ludzie często wybierają ten dzień na 

chrzest dla swoich pociech. Poza tym tradycyjnie tego dnia 

odbywają się święcenia różnych przedmiotów � od samocho-

dów po pola uprawne.�

W tradycji ludowej Poniedziałek Wielkanocny, znany jest 

jako śmigus�dyngus albo lany poniedziałek. To dzień pełen 

wesołości, towarzyskich spotkań i zabaw.�

W wielu krajach, także w Polsce, przez długi czas � do XVII 

wieku � świętowano Wielkanoc przez trzy dni. Dyngus trwał 

dwa. W poniedziałek wielkanocny panowie oblewali wodą 

panie, a we wtorek wielkanocny, zwany trzecim świętem 

wielkanocnym � panie oblewały panów. Dyngusem nazy-

wano datek dawany przez gospodynie mężczyznom cho-

dzącym w Poniedziałek Wielkanocny po domach, składa-

jącym życzenia świąteczne i wygłaszającym oracje oraz wier-

sze o męce Pańskiej, czy też komiczne parodie. W zamian za 

to otrzymywali jajka, wędliny i pieczywo.�

Śmigus z kolei to obyczaj polewania się wodą w Poniedziałek 

Wielkanocny. Stąd też nazwa "lany poniedziałek". Zwyczaj 

prawdopodobnie ma korzenie pogańskie i wiąże się z ra-

dością po odejściu zimy oraz z obrzędami mającymi 

zapewnić urodzaj i płodność. W Poniedziałek Wielkanocny 

gospodarze o świcie wychodzili w pola i kropili je wodą 

święconą, żegnali się przy tym znakiem krzyża i wbijali w 

grunt krzyżyki wykonane z palm poświęconych w Niedzielę 

Palmową, co miało zapewnić urodzaj i uchronić plony przed 

gradobiciem. Pola objeżdżano w procesji konnej.�

�

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Alleluja! Alleluja! Radujmy się i weselmy Alleluja!�

��

�

�
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                                                                                                                                         Wielkanoc 2021�

�

” Alleluja Jezus żyje On co za nas życie dał....”�

�

Drodzy Rodzice, Kochani uczniowie                                                                                            

 oraz Przyjaciele Polskiej Szkoły Świętego Stanisława Kostki w Wallington,�

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas przeżywania kulminacyjnej prawdy 

naszej wiary w Chrystusa, Z całego serca życze, aby ten czas odnowił naszą 

przyjażń z Jezusem i ożywił nasze pragnienia wiernego podążania za Nim, byśmy 

mogli stać się Jego prawdziwymi uczniami i godnymi nasladowcami, 

potrafiącymi czynić dobro na ziemi. �

Niech radość ze zwycięstwa światła nad ciemnością pomaga nam patrzeć w przyszłość z innej perspektywy na        

codzienne zmagania z rzeczywistościa i odkrywać sens wszystkiego co nas spotyka. �

Zaś Maryja Rozradowana Królowa Nieba niech nadal wyprasza  potrzebne łaski i dary i niech będzie z 

nami w najtrudniejszych momentach życia każdego z nas.  Życze błogosławionych, pełnych radości i 

pokoju Świąt Wielkanocnych . Złączona w modlitwie przy  grobie Zmartwychwstałego Chrystusa, �

Sr.M  Jadwiga Zaremba wraz Gronem Pedagogicznym Polskiej Szkoły w Wallington.       �

               �

�

�

�

�

                                                                                                                                                                  

Easter 2021�

” Jesus Christ is Risen today Alleluia”�

�

Dear Parents, Students and Friends of  St. Stanislaus Kostka Polish School in Wallington,�

�

Praying and wishing you abundant blessings for a Truly Blessed & Happy Easter.                                   �

 May this Holy Season of Easter fill your heart with renewed hope, love and peace.                                            

With prayers during the Liturgy of Holy Week and Easter Season.�

         Gratefully and prayerfully  Sr. M.Jadwiga  Zaremba, L.S.I.C. �

�
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�

Dear	Parishioners:�

�

During Great Lent we open our hearts to the call of Christ. The events of Holy Week and Easter 

remind us that the victory of Jesus can be ours if our lives "ind their model in Him.�

We invite you to live again the mysteries of our faith by attending services and receiving the 

Sacraments during Eastertime. We are blessed when you are present.�

�

We all pray that the blessings and grace of this Holy Season be with you and your loved ones.�

�

Happy Easter!�

�

God love you,�

�

�

The	Priests,	Deacons,		Religious	Sisters	&	Staff	of	MSH	Parish�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Drodzy	Para�ianie:�

�

Podczas Wielkiego Postu otwieramy nasze serca na Chrystusowe wołanie. Wydarzenia 

Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy przypominają nam, że zwycięstwo Chrystusa może być i naszym, 

jeśli w Nim odkryjemy wzór dla naszego życia.�

�

Zapraszamy Was do przeżycia tajemnic naszej wiary przez uczestnictwo w nabożeństwach i 

przyjęcie sakramentów w Okresie Wielkanocnym. Wasza obecność jest dla nas wszystkich 

błogosławieństwem. �

    �

     Modlimy się, abyście Wy i Wasi umiłowani dostąpili łask i błogosławieństw tego S2więtego Czasu.�

�

    Szczęśliwych S2wiąt Wielkanocnych!�

�

    Z życzeniami Bożej Miłości,�

�

�

Księża,	Diakoni,		Siostry	i	Personel	Para�ii	NSJ�



  TANIO-SZYBKO-PEWNIE

 • Paczki morskie
 • Paczki lotnicze
 • Bilety lotnicze
 • Transport lądowy
 • Transport samochodów
 • Mienie przesiedleńcze
 • Konsolidacja paczek
 • Przesyłki handlowe

BIURO TURYSTYCZNE
Doma International Travel

10 Market St., Passaic, NJ
Tel. 973-778-2058 • Fax 973-779-3850

BIURO GŁÓWNE
1700 W. Blancke St., Linden, NJ

Tel. 908-862-1700 • Fax 908-862-1029

www.domaexport.com

ZAUFAJ NASZEJ
REPUTACJI

W SŁUŻBIE POLONII JUZ PONAD 60 LAT

EXPORT
 USA- POLSKA, 
USA- EUROPA

1-800-229-DOMA

przeprowadzki do
Europy

info@domaexport.com

THIS SPACE IS Call LPi at
1.800.477.4574
for more
information.

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Most Sacred Heart of Jesus, Wallington, NJ 04-1108

Chestnut Hill Nursing
& Rehabilitation Center

& Chestnut Hill Residence
MEDICARE & MEDICAID

Private Pay & Most Insurances Accepted
Licensed by the New Jersey Dept

of Health & Senior Services

Call now to schedule a tour!
973-777-7800 ext. 642
www.chestnuthillcc.net

360 Chestnut St • Passaic

Please support our advertisers and mention 
you saw their ad here.



THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Most Sacred Heart of Jesus, Wallington, NJ 04-1108

State Farm®

Providing Insurance and Financial Services
Home Office, Bloomington, Illinois 61710
Susan Godau, Agent
16 Park Ave., Rutherford, NJ 07070
201 635 1100
susanne.godau.hy4p@statefarm.com
24 Hour Good Neighbor Service®
MO’WIMY PO POLSKU

Warner ~ Wozniak Funeral Service Brian J. Warner – Executive Director, NJ Lic. No. 4587
9 7 3 – 7 7 9 – 4 6 6 4

Brian  & *Deb Warner - (Parishioners of M.S.H.)
The Funeral Home, where SERVICE comes FIRST!

80 Midland Avenue – Wallington, N.J • www.WARNERandWOZNIAK.com 
*Deb Warner is not a licensed funeral director. • Member of N.J. Prepaid Funeral Trust Fund

Kamienski Funeral Homes, Inc.
Member of New Jersey Prepaid Funeral Trust Fund

“Mówimy Po Polsku”
Serving the Community for Over 100 Years
Tel.: (973) 779-1967 • Fax: (973) 773-2736

Anthony J. Pagano, Dir.
NJ LIC. No. 23JP00511300

207 Ray St.
Garfield, NJ 07026

Main Office:
106 Locust Ave.

Wallington, NJ 07057

Mr. K GARAGE
Foreign & Domestic Auto Repair
OIL CHANGE, TUNE UP, EXHAUST REPAIR, AC SERVICE

COMPUTER ENGINE DIAGNOSTICS

Po Polsku• Parishioner
(201) 723-7837 • 32 Main Ave, Wallington

(201) 653-4474
345 Main Avenue

Wallington

Mówimy Po Polsku
www.hudsoncountyortho.com

Contact Douglas Shaller to place an ad today! 
dshaller@4LPi.com or (800) 477-4574 x6458

Michael P. Onorato, Funeral Director
NJ Lic. No. 4177 / NY Lic. No. 06065

Francisco J. Rodriguez, Funeral Director
NJ Lic. No. 4662

Anthony Macagna, Jr., Manager
NJ Lic. No. 3242

41 AMES AVENUE, RUTHERFORD, NJ 07070
201.939.0098 | www.macagnadiffilyonoratofuneralhome.com

Accommodations and Services Within the Means of All

Dompak Corporation
201 Hartle St. Suite A Sayreville, NJ

25 Locust Ave. Wallington, NJ

Ph: 732.325.3322


