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 MOST� SACRED HEART OF JESUS �

 ROMAN CATHOLIC CHURCH�

PASTOR: Very Rev. Canon Flix 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�����

P������� C������ P���� ��� �C���� A. K������

�

�

M�� � F��: �

9:00am � 1:00pm�

1:00pm � 2:00pm CLOSED �

Tue, Wed, � 2:00pm � 4:00pm �

Mon, Thu, Fri �2:00pm � 7:00pm�

S������� �

9:00am � 1:00pm�

S�����: CLOSED �

�

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�

June 6, 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 DUSZPASTRERSKIEJ�Carol A. Kosior�

�

P�� � P�: �

9:00am � 1:00pm�

1:00pm � 2:00pm ZAMKNIĘTE�

Wt. Śr.�2:00pm � 4:00pm�

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�

6 czerwiec 2021 �

ADDRESS:� 127 Paterson Avenue Wallington, NJ 07057�

tel: (973)778�7405fax: (973)815�0175�

mostsacredheart@verizon.net   www.mshchurch.com�

KANCELARIA PARAFIALNA�

�

�



3�

�

  We welcome all newcomers to our parish family and invite you to register with us.  As a registered 

parishioner, you will be able to participate in our various ministries, programs and activities.  We can 

only prepare sponsorship certificates for the Sacraments, recommendations for positions, schools and 

character references if you are a registered and participating member of our parish.  Please take the 

time to register at our Rectory.  New parishioners must wait three months before letters of recommen-

dation will be written.�

�

BAPTISMS�

�

Sundays:  1:30 p.m. (Polish) and 2:30 p.m. (English)�

No Baptisms are held during the Lenten Season.�

�

Please call Maggie Thompson our Parish Secretary at 973�778�9405 to make arrangements at least 

one month before. Canon Law states that Godparents are to be Catholics and in good standing with 

the church.�

�

VISITING THE SICK�

�

If a parishioner is in the hospital and would like a priest to visit, please identify yourself when calling the 

Rectory, 973�778�7405, to inform us.  Parishioners who are confined in their homes are usually visited 

once a month by a Priest or Extraordinary Minister of Holy Communion.  Please call the Rectory to 

schedule visitations.�

�

CELEBRATION OF MARRIAGE�

�

Engaged couples are asked to contact the Rectory, 973�778�7405, one year in advance to schedule an 

appointment with a priest or deacon before finalizing their wedding date and reception.�

�

INITIATION OF ADULTS�

�

Any adult who desires to be baptized, receive First Communion or Confirmation is asked to contact the 

Religious Education/Faith Formation Office, 973�777�9505.  RCIA is designed to help a person who 

wishes to become a Catholic or return to the practice of the Catholic faith.  Group meetings are held on 

Thursday at 7:30 p.m. in Sr. Vicky’s Office.�
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Serdecznie witamy w naszej wspólnocie prafialnej i zachęcamy do zarejestrowania się, aby móc skorzystać z 

oferowanych przez nas programów oraz uczestniczyć w życiu naszych licznych wspólnot parafialnych. Tylko 

po zarejestrowaniu się będziesz mógł uzyskać wszystkie potrzebne zaświadczenia do otrzymania 

Sakramentów, rekomendacje potrzebne do uzyskania pracy, do szkół wyższych i innych instytucji. Prosimy o 

zarejestrowanie się w kancelarii parafialnej. Nowo zarejestrowani parafianie będą mogli otrzymać potrzebne 

zaświadczenia i referencje po 3 miesiącach od zapisania się do parafii.�

Chrzty:�

Niedziele: 1:30 po polsku i 2:30 po angielsku�

Nie udzielamy Chrztów w okresie Wielkiego Postu�

Prosimy zadzwonić do Maggie Thompson, naszej parafialnej sekretarki: 973�778�9405, co najmniej jeden 

miesiąc przed planowanym Chrztem. Prawo Kanoniczne wymaga, aby rodzice chrzestni byli praktykującymi Ido-

brymi katolikami.�

Odwiedziny u chorych:�

Jesli parafianin znajduje sie w szpitalu i życzy sobie wizyty księdza, proszę zadzwonić do kancelarii parafialnej: 

973�778�7405 z informacją. Parafianie pozostający na stałe w domach zazwyczaj są odwiedzani raz w miesiącu 

przez kapłana lub nadwyczajnego szafarza z Komunią Świętą. Proszę zadzwonic do kancelarii celem ustalenia 

wizyt.�

Śluby:�

Zaręczone pary prosimy o skontaktowanie się z kancelarią parafialną:973�778�7405, na rok przed planowanym 

ślubem, aby umówić się na rozmowę z księdzem lub diakonem celem omówienia wszystkich ważnych szcze-

gółów ceremonii.�

Sakramenty dla osób dorosłych:�

Dla osób dorosłych pragnących przyjąć Chrzest, Komunię Świętą, lub Bierzmowanie; prosimy zadzwonic do 

RCIA: 973�777�9505. Jest to program specjalnie przygotowujący osoby dorosłe do sakarmentów, lub powrotu do 

praktyk Kościoła Katolickiego. Grupy tych osób spotykają się w czwartki o godz. 7:30 w biurze u Siostry Vicky.�



5�

The	Most	Holy	Body	and	Blood	of	Christ�Corus	Christi	�

Saturday (Sobota) � June 5

th

�

 5:00PM ��Rosary Confraternity   �

 6:30PM +Andrzej Antosz ��rodzina�

 7:15PM Corpus Chris� Procession �

�

                      �

Sunday (Niedziela) � June 6

th

�

The Most Holy Body and Blood of Christ�Corpus Chris��

  7:00AM +Janusz, +Franciszek Zagaja ��Maria Zagaja�

  8:15AM +Marie Mousley ��Carol Puzio �

  9:30AM +Felix, +Eleanor Plocharczyk ��family�

10:45AM +Józef Popek ��Teresa and Wojciech Skorusa �

          2nd +Samuel Rosse1 ��Ron & Sue Stroosnyder�

12:15PM  +Eugeniusz, +Julia, +Jan Motyka ��rodzina�

  6:00PM  +Rosalie D’Andrea �

                        ��Wallington Pulaski Memorial Associa�on �

�

�

Monday (Poniedziałek) � June 7

th�

7:00AM +Andrzej Sudol �rodzina Wałęga�

 8:00AM +Stanley Wasicki ��Slaczka Family�

    �

�

�

 Tuesday (Wtorek) � June 8

th

�

 7:00AM ��Zdrowie i Boże Błogosławieństwo �

                    Dla Marii & Michala �

 8:00AM +Rosalie, +David D’Andrea,�son�

 �

�

 �

 Wednesday (Środa) � June 9

th

�

  Saint Ephrem Deacon and Doctor�

   7:00AM +Andrzej Malik i rodzice�

                  �Władzia i Grzegorz Plewa�

   8:00AM +Anna Chryc��husband and children�

  �

�

�

  Thursday (Czwartek) � June 10

th�

   The Most Sacred Heart of Jesus�

   7:00AM +Zofia, +Stefan Wojtas �rodzina Plewa�

   8:00AM ��God’s Blessings for  Mateusz and Ewa                              �

  �

  �

�

�

  Friday (Piątek) � June 11

th 

�

   7:00AM +Jan, +Zofia Sieczka i ich dzieci �wnuczka  �

   8:00AM +Joseph Kuznicki ��Helen & Anthony Slaczka�

			�

Saturday (Sobota) �  June 12

th�

  The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary �

    

7:00AM +Stanisława Bieniek��rodzina Bieniek�

   8:00AM +Genowefa Regula��sister in low and family                 �

�

� �

�

Saturday Evening Vigil Mass�

 5:00PM +Rosalie D’Andrea ��Rosary Confraternity  �

 6:30PM +Wacław Orzechowski ��syn Dariusz z rodziną�

�

�

    �

Sunday (Niedziela) � June 13

th

�

 Eleventh Sunday in Ordinary Time�

   7:00AM +Krystyna Bladek ��Joanna Bednarz�

   8:15AM +Patricia Nitek ��Lo3e Zawadzki�

   9:30AM +Dominika Król ��family�

 10:45AM +Boleslaw,+Wladyslawa Bernat �

                    ��Teresa Czernawski�

  12:15PM +Darius Dudzic (18A) ��rodzina�

    6:00PM +Rosalie D’Andrea �

                        ��Polish Lectors �

     �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Memorial Offerings�

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

Sacrament Chapel has been offered in loving memory of�

�

+Tadeusz,	+Bronisława	Sycz�

�Teresa	Czerniawski	�

�

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

�
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MSH News, Happenings & Upcoming Events�

Tuesday, June 8

th 

�

�� Rosary Confraternity Mee�ng ��Great Hall��7:00AM�

O� J��� 6, 2021�

We Joyfully Welcome Our Newly Bap�zed:�

E���� G	
�� M
	����
��

M����
� J��� G�
��
��	�, J	.�

The four principles of the Knights of Columbus are Charity, Fra-

ternity, Unity and Patrio#sm. On this Memorial Day weekend 

consider the last tribute to a military veteran and how it illus-

trates patrio#sm. First, the flag is placed on a closed casket so 

the union blue field is at the head and over the le- shoulder of 

the deceased. Casket flags are 5′ x 9′ only meant to cover a cas-

ket, never to fly on a flagpole. A-erward, Taps is played, fol-

lowed by a ’21’ gun salute. Then the flag is taken off the casket 

and folded 13 #mes. Here is what the 13 folds mean: The 1st 

fold of our flag is a symbol of life. The 2nd fold signifies our be-

lief in eternal life. The 3rd fold is made in honor and tribute of 

the veteran depar#ng our ranks, and who gave a por#on of his 

or her life for the defense of our country to a6ain peace. The 

4th fold exemplifies our weaker nature as ci#zens trus#ng in 

God; it is to Him we turn for His divine guidance. The 5th fold is 

an acknowledgement to our country, for in the words of Ste-

phen Decatur, “Our country, in dealing with other countries, 

may she always be right, but it is s#ll our country, right or 

wrong.” The 6th fold is for where our hearts lie. It is with our 

heart that we pledge allegiance to the flag of the United States 

of America, and to the republic for which it stands, one na#on 

under God, indivisible, with liberty and jus#ce for all. The 7th 

fold is a tribute to our armed forces, for it is through the armed 

forces that we protect our country and our flag against all ene-

mies. The 8th fold is a tribute to the one who entered into the 

valley of the shadow of death, that we might see the light of 

day, and to honor our mother, for whom it flies on Mother’s 

Day. The 9th fold is an honor to womanhood, for it has been 

through their faith, love, loyalty, and devo#on that the charac-

ter of men and women who have made this country great have 

been molded. The 10th fold is a tribute to father, for he, too, 

has given his sons and daughters for the defense of our country 

since he or she was first�born. The 11th fold, in the eyes of He-

brew ci#zens, represents the lower por#on of the seal of King 

David and King Solomon and glorifies, in their eyes, the God of 

Abraham, Isaac, and Jacob. The 12th fold, in the eyes of a Chris-

#an ci#zen, represents an emblem of eternity and glorifies, in 

their eyes, God the Father, the Son, and Holy Spirit. The 13th 

and last fold, when the flag is completely folded, the stars are 

uppermost, reminding us of our na#onal mo6o, “In God We 

Trust.” A-erward, three spent cartridge cases are placed in the 

folded flag, symbolizing the cessa#on to care for the wounded 

and dead on the ba6lefield. The firing of three volleys meant 

that the dead had been properly cared for and the side was 

ready to resume the ba6le. The three spent cases represent the 

three volleys fired and the three words duty, honor, and coun-

try. This honor is accorded to any veteran at the cemetery, if 

requested by the family. Please con#nue to pray for deceased 

military and all veterans. Sources: na#onalflagfounda#on.org, 

military.com, oldnfo.org and ushistory.org �

� �

�

��

�

�

Faith Forma
on News�

  New registra ons are being accepted at this  me.  Registra-

 on forms can be picked up at the Rectory during regular 

business hours. You need to be a registered member of Most 

Sacred Heart of Jesus Church. A copy of your child’s Bap s-

mal cer ficate must be presented at the  me of registra on.�

     Registra on and re�registra on fees are as follows:�

� � $125 � one child�

� � $175 � two children�

� � $225 � three or more children�

     A>er June 18th,  if you haven’t registered for 2021�2022, 

there will be a $50 late fee.             �

�

�

�

�
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      W tradycji Kościoła Wschodniego, skodyfikowanej przez sobory, ikona jest " sakramentalnym uczestniki-

em istoty Boga ". Jest ona miejscem, gdzie Bóg jest obecny i dostępny, jest łaską Jego nieskończonego 

miłosierdzia, a także okazją, by " dotknąć poły Jego płaszcza ". Aby pojąć to szczególne znaczenie, jakie 

Kościół Wschodni nadaje ikonie, należy cofnąć się aż do zarania dziejów ludzkości. Już w czasach prehisto-

rycznych człowiek posługiwał się wizerunkiem, by nawiązać kontakt z pierwiastkiem boskim. Najstarsze 

cywilizacje odwoływały się do sztuki, jako środka wyrażenia boskości ( np. w egipskim malarstwie religijnym � 

na papirusach, stelach, w grobowcach � użycie znaku symbolizującego spotkanie duszy z bóstwem w 

zaświatach). W cywilizacjach przedchrześcijańskich wizerunek miał charakter sakralny, był symbolem obec-

ności. Na przykład u Rzymian, w prowincjach odległych od Rzymu, w sądach przy wydawaniu wyroku musiała 

być zawsze wystawiona podobizna cesarza � Divus � aby trybunał mógł występować w jego imieniu. Owa " 

imago efficiens " gwarantowała świętość każdego wyroku, jakby był wydany przez samego cesarza. 

Podobizna czyniła realną obecność tego, kogo przedstawiała. To na soborze efeskim określono ikonę, jako 

"przybytek", czyli miejsce, w którym przestawiona osoba jest również w cudowny sposób obecna, jest 

uczestnikiem Tajemnicy Wcielenia� tego niepojętego wydarzenia, kiedy to Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Od-

nosząc takie uobecniające rozumienie sensu ikony do nauki Kościoła Rzymskiego, można by je przyrównać wręcz do rozumienia 

Sakramentów Świętych. Ikona przestaje więc być jedynie sakralnym, czy "świętym" obrazem. Staje się natomiast miejscem spotkania 

kontemplującego przed nią człowieka niemalże bezpośrednio z Żywym Uobecnionym Bogiem. I to właśnie On w mocy Ducha Świętego 

"wychodzi z inicjatywą" takiego spotkania, gdyż to Światło Ducha przenika "Świętą deskę" i wylewa się na człowieka. Przedstawione na 

desce (bo głównie właśnie na deskach były malowane ikony), np. centralnie umieszczane w każdej cerkwi oblicze Chrystusa " nie ręką 

ludzką uczynione"� Nierukotvornyj, Acheiropajetos uobecnia Jego Samego dając możliwość głębokiego i mistycznego przybliżenia się do 

Niego i spotkania z Nim. Daje też możliwość zaczerpnięcia z Jego darów i łask. I to za przyczyną mocy i światła Ducha Świętego wiecznie 

uobecniającego w ludzkiej rzeczywistości realną obecność Stwórcy. Takie rozumienie i przeżywanie "spotkania z ikonami", jest więc 

spotkaniem z Bożym Światłem, które wylewa się na człowieka. Z tak też rozumianej teologii ikony płynie cały szereg wymogów i zasad 

natury czysto artystycznej. Począwszy od tej, że skoro powstały obraz ikonowy ma być miejscem spotkania w mistyczny sposób z 

samym Bogiem, to już sam proces jego wytworzenia musi być mistyczny i modlitewny. Mnich artysta, który zamierza wykonać swoją 

pracę malarza, musi w sposób odpowiedni "oczyszczający" przygotować się do tego działania. To wmodlitwie i kontemplacji uświada-

mia sobie, że źródłem i inspiracją tworzenia jego dzieła jest sam Duch Święty, tak więc rolą artysty(podobnież jak ewangelisty), jest je-

dynie odkrycie przed oczyma ludzkimi napełniającej już przygotowaną i obmodloną "deskę" rzeczywistości Boskiej. Dalej� skoro to 

Światło Boskie prześwietla niejako realność obrazu ikonowego, to musi on być technicznie tak namalowany, aby i w warstwie malarskiej 

światło nie oświetlało przedstawionych postaci, ale wyraźnie promieniowało od nich. Innymi słowy nie ma w nich światłocienia i per-

spektywy zbieżnej.I trzecia najistotniejsza cecha charakterystyczna i odróżniająca w sposób jednoznaczny od malarstwa zachodniego, to 

symbolizm i hieratyczność. Każde przedstawienie malarskie, czy rzeźbiarskie treści sakralnych w sztuce zachodniej, to alegoryczne 

wyobrażenia artysty, odpowiadające na pytanie "jak to mogło wyglądać", np. przedstawienia ukrzyżowania Chrystusa� ilu artystów, tyle 

różnych przedstawień. W sztuce ikonowej jedynym gwarantem świętości i kanoniczności przedstawienia, jest sprowadzenie, np 

wspomnianego Ukrzyżowania do czystego i jednoznacznego symbolu. Inaczej mówiąc artysta nie przedstawia w ogóle podobieństw do 

przedstawianej postaci, bądź sceny, lecz całą treść, jej teologię wyraża za pomocą pewnych znaków i układów. Stąd też w uproszczeniu 

płynie przekonanie, że tworzenie ikony, to nie jest już tylko jej malowanie, lecz "pisanie"� ikonopisanie, całej skomplikowanej teologii. Z 

powyższych rozważań nasuwa się oczywisty wniosek, iż cześć oddawana w Kościołach Wschodnich świętym ikonom nie wynika więc z 

ich zawartości treściowej, z przedstawionych na nich postaci czy wydarzeń, ale wiary w ową błogosławioną obecność samego Boga, 

bądź Maryi czy Świętych. A ich twórca przestaje być tylko ich artystycznym wykonawcą, stając się ewangelistą i apostołem Bożej 

Prawdy. (c.d.n)�
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