MOST SACRED HEART OF JESUS 
ROMAN CATHOLIC CHURCH


ADDRESS: 127 Paterson Avenue, Wallington, NJ 07057
tel: (973)778Ǧ7405 fax: (973)815Ǧ0175
mostsacredheart@verizon.net www.mostsacredheart.org
www.mshchurch.com


PASTOR: Very Rev. Canon Felix R. Mȱ
PAROCHIAL VICARS: ȱ

JULY 4TH, 2021ȱ

Rev. Steven D. D’A ȱ
Rev. Tadeusz M$%, P(D ȱ


PARISH OFFICE
HOURSȱ

…………………………...............................................................ȱ

DEACONS:ȱ

M Ȯ F: ȱ
9:00am Ȭ 1:00pmȱ

Domenick A. DB- ȱ
Krzysztof P%0 ȱ
………………………...........................................................ȱ

RELIGIOUS SISTERS:ȱ

1:00pm Ȭ 2:00pm CLOSED ȱ

Sr. Lisa Marie DS23-, CSSF ȱ
Sr. M. Victoria B3-%4 CSSFȱ

Tue, Wed ȯ 2:00pm Ȭ 4:00pm ȱ

…………………………...............................................................ȱ

MINISTER OF MUSIC: Jarek K$64ȱ
PARISH TRUSTEES: ȱ

Mon, Thu, Fri ȯ2:00pm Ȭ 7:00pmȱ

Joseph C. S93( Ȯ Carol A. P:$-ȱ

S !": 9:00am Ȭ 1:00pmȱ

PASTORAL COUNCIL PRESIDENT: C-0 A. K-4-ȱ

ȱ

S !": CLOSED ȱ

FELICIAN CONVENT:ȱ

ȱ

27 Dankhoﬀ Avenue, Wallington, NJ 07057ȱ
PASTORAL ASSOCIATE: ȱ
Sr. Lisa Marie DS23-, CSSFȱ

tel: (973)777Ȭ5124ȱ
oﬃce: (973)777Ȭ4817 

RELIGIOUS EDUCATION / FAITH FORMATION:ȱ
6 Bond Street, Wallington, NJ 07057ȱ
DIRECTOR: Sr. M. Victoria B3-%4, CSSFȱ

tel: (973)777Ȭ9505ȱ
fax: (973)815Ȭ0176 ȱ

POLISH SCHOOL:ȱ
6 Bond Street, Wallington, NJ 07057ȱ

tel: (973)777Ȭ4261ȱ
polskaszkolawallington.comȱ
plszkolamsh@gmail.comȱ

YOUTH GROUP MINISTRYȱ
Agata Z$64 V Jakub Zȱ

tel: (201)289Ȭ1189ȱ
mshyouthgroup@gmail.comȱ


MASS TIMES:ȱ
S V
: 5:00pm (ENG) & 6:30pm (POL)ȱ
S: ENG: 8:15am, 9:30am, 10:45am, 6:00pm; ȱ
POL: 7:00AM & 12:15PMȱ
W: POL: 7:00am; ENG: 8:00am & 6:00pmȱ
(6pm Mass on weekdays Ȭ ȱ
except in June, July & August)ȱ
H# : Consult the Bulletin ȱ

CONFESSIONS:ȱ

ȱ



W: 7:30am (except Holy Days)ȱ
S: 3:30pm Ȭ 4:30pmȱ
T% &'# F  F : 7 to 8 PMȱ
F  F : 4:30pm Ȭ 5:30pmȱ
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KOŚCIÓŁ RZYMSKO KATOLICKI
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
ADRES: 127 Paterson Avenue, Wallington, NJ 07057
tel: (973)778Ǧ7405 fax: (973)815Ǧ0175
mostsacredheart@verizon.net www.mostsacredheart.org
www.mshchurch.com


PROBOSZCZ: Ksiądz Kanonik Felix R. Mȱ
WIKARIUSZE:ȱ

4 lipiec 2021ȱ

Ks. Steven D. D’Aȱ
Ks. Dr. Tadeusz M$%

KANCELARIA PARAFIALNAȱ

…………………………...............................................................ȱ

DIAKONI:

P. Ȯ P.: ȱ
9:00am Ȭ 1:00pmȱ

Domenick A. DB- ȱ
Krzysztof P%0 ȱ
………………………...........................................................ȱ

SIOSTRY ZAKONNE:ȱ

1:00pm Ȭ 2:00pm ZAMKNIĘTEȱ

S. Lisa Marie DS23-, CSSF ȱ
S. M. Victoria B3-%4 CSSFȱ

Wt. Śr.ȯ 2:00pm Ȭ 4:00pm ȱ

…………………………...............................................................ȱ

ORGANISTA: Jarek K$64ȱ
POWIERNICY PARAFIALNI: ȱ

Pon, Czw. Pt. ȯ2:00pm Ȭ 7:00pmȱ

Joseph C. S93( Ȯ Carol A. P:$-ȱ

S<: 9:00am Ȭ 1:00pmȱ

PRZEWODNICZĄCA RADY DUSZPASTRERSKIEJ:ȱ

Carol A. K-4- ȱ

N>!?>@: NIECZYNNEȱ

KLASZTOR SS. FELICJANEK:ȱ
27 Dankhoﬀ Avenue, Wallington, NJ 07057ȱ
ASYSTENT DUSZPASTERSKI:ȱ
S. Lisa Marie DS23-, CSSFȱ

ȱ

tel: (973)777Ȭ5124ȱ
oﬃce: (973)777Ȭ4817 

KATECHEZA:ȱ
6 Bond Street, Wallington, NJ 07057ȱ
DYREKTOR: S. M. Victoria B3-%4, CSSFȱ

tel: (973)777Ȭ9505ȱ
fax: (973)815Ȭ0176 ȱ

POLSKA SZKOŁA:ȱ
6 Bond Street, Wallington, NJ 07057ȱ

tel: (973)777Ȭ4261ȱ
polskaszkolawallington.comȱ
plszkolamsh@gmail.comȱ

ANIMATORZY GRUBY MŁODZIEŻOWEJ:ȱ
Agata Z$64 V Jakub Zȱ

tel: (201)289Ȭ1189ȱ
mshyouthgroup@gmail.comȱ

 ŚWIĘTYCH: ȱ
GODZINY MSZY
  ₍  ₎: ȱ
5:00pm (ENG) & 6:30pm (POL)ȱ
N: ENG: 8:15am, 9:30am, 10:45am, 6:00pm; ȱ
POL: 7:00AM & 12:15PMȱ
D ! .: POL: 7:00am; ENG: 8:00am & 6:00pmȱ
(Nie ma Mszy św. o 6 wieczorem w czerwcu, lipcu
i sierpniu) Ś : porządek w Biuletynie ȱ

SPOWIEDZI:ȱ

ȱ
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D P#+, : 7:30am (poza świętami)ȱ
S#&#: 3:30pm Ȭ 4:30pmȱ
C,+ ., I P 0 1: 7 to 8 PMȱ
I . 0: 4:30pm Ȭ 5:30pmȱ

The Fourteenth Sunday in Ordinary Time
th

Saturday (Sobota) Ͳ July 3 
5:00PM ͶRosary Confraternity 
6:30PM +Karolina, +Franciszek Motyka Ͷrodzina
2nd +Józef Surowiec Ͷżona


Sunday (Niedziela) ʹ July 4th


Saturday (Sobota) ʹ July 10th
Blessed Virgin Mary

7:00AM +Michael, +Sophie Naipawer
ͶRichard, Jane and Tricia Naipawer
8:00AM +Sister Florence RanieroͶGodson
11:00AM Funeral Mass for +Joyce (Rzamojta) Sklarski 


Saturday Evening Vigil Mass
5:00PM +Frank Magda ͶDolly and Geraldine Wozniak
6:30PM +Stanisław Żak (38A)Ͷrodzina
2nd +Genwefa Puzio ͶPopek Family

The Fourteenth Sunday in Ordinary Time

7:00AM +Jan Dul ͶEva and Bill Stoch
8:15AM +Franciszka Tupaj ͶTadeusz and Janina Sołtys 
9:30AM +Stanisław, +Antonina Nozka ͶNozka Family
10:45AM +Dominika Krol ͶBury Family
12:15PM ͶOpiekę i Boże Błogosławieństwo 
dla Grzegorza i Elżbiety Majcher (30WA)
2nd +Antoni Baj Ͷcórka Maria Jurkowska
6:00PM +Jan & +Bernade?e Bednarz ͶFamily 


Monday (Poniedziałek) ʹ July 5th



Sunday (Niedziela) ʹ July 11th

Fi(eenth Sunday in Ordinary Time

7:00AM +Krystyna BladekͶKrystyna & Bolesław Motyka
8:15AM ͶHealth and God’s Blessings for 
Waldemar and Maria Kondratowicz 
9:30AM +Irena, +Jan Jedryczka ͶFamily 
10:45AM +Tadeusz, +Bronisława Sycz ͶTeresa Czerniawski 
12:15PM +Maria Jongier ͶMaria Olechowski 

6:00PM +Joyce SklarskiͶFamily









Saint Anthony Zaccaria, Priest, Saint Elizabeth of Portugal

7:00AM +Ludwik, +Maria Trybunia 

Ͷcórka z rodziną
8:00AM +Anthony Nitek ͶLo!e Zawadzki 





Tuesday (Wtorek) ʹ July 6th

Saint Maria Gore! Virgin and Martyr




7:00AM +Michał Żak Ͷrodzina Kudlacik
8:00AM +Ronald Yancheck Ͷfamily







Wednesday (Środa) ʹ July 7th
7:00AM +Stanisław Janczy Ͷrodzina Janczak 
8:00AM +Angela Lazar Ͷnephew 
2nd +George, +Agnes Kowalczyk ͶMary Jane




Thursday (Czwartek) ʹ July 8th
7:00AM +Anna Chryc ʹhusband with children
8:00AM +Paul Scherba ͶLinda & Joseph Smith 



Friday (Piątek) ʹ July 9th

Saint Augus#ne Zhao Rong, Priest and Companions, Martyrs

7:00AM +Aniela, +Stanisław Zimny Ͷsyn z rodziną
8:00AM +Stacia, +Walter Cologie 
Ͷdaughters Lorrain & Theresa 
3:00PM NM Tiﬀany Sutowski & Brandon Flynn 
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Registra on for Faith Forma on classes for
the 2021/2022 school year has started
for 4ʹ 7th Grade. 

MSH News, Happenings & Upcoming Events

Monday, July 5th
x Independence Day Weekend ͶParish oﬃce and the
Rectory will be closed

Please be sure your child is
registered for Faith Formation classes
Please note: In order to receive First Reconciliation and
First Eucharist, students must have attended 1st Grade
Religious EducaTon classes. Any child who attends 1st
Grade must register for Faith FormaTon now in order to
receive First Reconciliation and First Eucharist in the
Spring of 2023. Copies of Baptismal Certificates (NOT
Birth CerTﬁcates) are needed when you register. Children in 1 Grade. 7 Grade must
register now, if they are

interested in receiving Confirmation in the Spring of
2023. We have a twoͲyear preparation process, which
precedes the reception of Sacraments. New registrants
need to become members of the parish, if they are not
already
members.

Wedding Banns
7/9/2021

Tiffany Ann Sutowski
&
Brandon Anthony Flynn





O JJ 4, 2021
We Joyfully Welcome Our Newly Bapzed:


OKLMLN HOKOPN RQRLNS 


TRWA REJESTRACJA DO
Polskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki
pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Wallington.

Oferujemy:
x naukę na najwyższym poziomie;
x nową klasę Polish Second Language dla
dzieci rozpoczynających naukę j.polskiego w
wieku 69 lat;
x kompetentną i przyjazną kadrę

nauczycielską;
x bezpieczne zajęcia w miłej atmosferze;
x udział w wielu ciekawych wydarzeniach.


If you changed your address
please let us know so

we can upgrade you ﬁle in our mailing system.
Thank you .



Zapisy w biurze szkoły w poniedziałki i czwartki w godz.
od 4:30pm do 7pm oraz w kancelarii paraﬁalnej w
godzinach jej otwarcia. 
Formę do rejestracji można pobrać ze strony 
internetowej:
http://polskaszkolawallington.com/rejestracja2/
Więcej informacji pod numerem telefonu 
2014109363
4
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Baśń o neutralności


„Ja tam mojemu dziecku niczego nie będę narzucać, a tym bardziej wiary”. „Jak dorośnie to sobie wybierze. W końcu
mamy wolność”! Brzmi znajomo? Nie, to nie baśń z tysiąca i jednej nocy, ale hasłaͲklucze z serii: „wychowanie w
neutralności światopoglądowej”. Faktycznie, wyglądają mniej baśniowo, bardziej realistycznie i jakoś tak życiowo.
Problem w tym, że od fantastycznych opowieści dzieli je tylko wąska granica formy. Co do istoty, są tak samo nierealne, z tą wszak różnicą, że uparcie wdrażane w życie przynoszą opłakane skutki. 

Co mam przeciwko neutralności światopoglądowej? Wszystko. Przede wszystkim, że takowa nie istnieje. Abstrahuję w
tym momencie od kwesi tak zwanej neutralności światopoglądowej państwa ʹ tego, czy jest, czy jej nie ma i czy być
powinna. To osobny temat i być może wart osobnego rozważenia. Mnie natomiast, w tej chwili, interesuje konkretny
człowiek i jego pogląd na świat. W tej sferze bowiem napotykamy na cały szereg niedorzeczności i absurdów.
Najważniejszy z nich to przekonanie, że światopogląd można sobie zupełnie dowolnie wybrać lub łatwo zmienić, kiedy
tylko przyjdzie nam na to ochota. W związku z nim u wielu ludzi wykształcił się dziwny rodzaj wiary w to, że można
dziecko wychować bez poglądu na świat ʹ niczego mu nie proponować, nie sugerować żadnych wartości, a tym bardziej wartości związanych z szeroko rozumianym życiem religijnym. W praktyce oznacza to postępowanie w duchu
przekonania, że nasze dzieci, gdy dorosną, same chętnie wybiorą sobie taką czy inną religię, same zdecydują o tym, czy
chcą być ochrzczone, albo też ʹ jakim systemem wartości zamierzają się kierować. My tylko powinniśmy im to umożliwić.Brzmidobrze,prawda?Sękwtym,żetopułapka.

Dlaczego nie istnieje w wychowaniu neutralność światopoglądowa? Przede wszystkim dlatego, że rozwój aksjologiczny,
poruszanie się w przestrzenie takich czy innych wartości, podleganie bądź niepodleganie określonym normom kształtuje się w człowieku niemal równolegle z rozwojem osobowościowym i emocjonalnym. Nie da się tego rozszczepić. Czy
nam się to podoba, czy nie, oddziałujemy na nasze dzieci przez nasze wartości, podobnie jak i przez nasze emocje.
Zazwyczaj dajemy im te dwie rzeczywistości ściśle z sobą powiązane. Jaki z tego wniosek? Przede wszystkim taki, że
pogląd na świat ma każdy. Nie zawsze spójny, usystematyzowany, zintegrowany; często wewnętrznie sprzeczny, intuicyjny, nieprzemyślany. Ale każdy go ma. Co więcej. Tylko pewna część naszych przekonań jest świadomie wybrana
lub zmodyﬁkowana. Oczywiście, wiele z nich możemy zmienić lub odrzucić, ale wówczas nie konfrontujemy się z nimi
jako czysta, niezapisana karta. Modyﬁkujemy światopogląd dotychczas posiadany i zazwyczaj jest to dość skomplikowany, niełatwy, rozciągnięty w czasie proces ʹ nie zawsze zresztą w pełni uświadomiony. Jeśli ktoś stawia sobie za
cel wychować dziecko w neutralności światopoglądowej, de facto wychowuje je po prostu w duchu światopoglądu
zakładającego neutralność jako jedną z kluczowych wartości, czyli w rzeczywistości ʹ swoistą aksjologiczną ambiwalencję. Nie da się tego zrobić inaczej. Naiwnością jest jednak przekonanie, że z tej ambiwalencji łatwo przejść później do
określonego systemu wartości ʹ na przykład religijnych. Pogląd na świat to nie czysto racjonalny wybór; to konglomerat
wartości konstytuujących się w nas jako efekt interakcji z określonym środowiskiem wzrostu i ugruntowanych pod
wpływem oddziaływania czynników emocjonalnych, kulturowych, utartych obyczajów i wzorców zachowań. Wiele z
nich przejmujemy w sposób nieświadomy. Nie jest więc prawdą, że to, kim będziemy, zależy tylko od nas. Nasz sposób
postrzegania i oceniania świata jest owocem naszej historii. Możemy dokonywać w jej zasobach wielu zmian ʹ ku
przyszłości. Zawsze jednak pracujemy na tym, co otrzymaliśmy ʹ zarówno w pozytywnym, jak i w negatywnym sensie.

Jaki z tego wniosek? Czy chcesz, czy nie chcesz ʹ przekazujesz swojemu dziecku wartości. Albo te pozytywne, albo też
ich negatywne odpowiedniki. Co więcej, czynisz to w pozytywny (konstruktywny, bezpieczny) lub w negatywny
(pozabezpieczny) sposób. Gdy przyjdzie mu kiedyś wybierać, odwoła się do tego, co od ciebie otrzymał. Bywa, że twoje
wartości uzna za swoje i utożsami się z nimi. Czasami twórczo je przekształci, a nierzadko także zaneguje lub odrzuci.
Dlaczego tak się dzieje? Wiele, nawet bardzo wiele czynników ma na to wpływ. Nie bez znaczenia jest to, w jaki sposób
twoje dziecko otrzymało od ciebie wartości ʹ czy w klimacie napięcia, przymusu, lęku i opresji, czy też przeciwnie ʹ w
atmosferze pokoju, zaufania i miłości. Nie warto jednak rezygnować z przywileju ich przekazywania. Jeśli my poddamy
tę sprawę, zrobią to za nas inni. Nikt nie jest czystą kartą i nikt nie żyje bez poglądu na świat ʹ jesteśmy stworzeni do
wartości. 
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We are starting the 6th pilgrimage!


We cordially invite everyone who is interested in the sixth interstate bicycle pilgrimage."Faithful in
the Faith on the Bike"to the American Czestochowa. The pilgrimage this year will be held on July 12Ͳ
18, 2021 and will be diﬀerent than the previous ones, this year's pilgrimage will cover 5 states and
will last not 3 but 7 days. We're star*ng from Boston, MA so the route will be around 350 miles (560
km). We require a lot of eﬀort in organizing as well as designing the route. Like every year, each of
you can choose the star*ng place yourself, depending on your own abili*es. I cordially invite all pilgrims from last year but I also encourage new ones, especially from new places, from which the pilgrimage will start for the ﬁrst *me. I am asking you for prayers for our pilgrimage, that everything
and everyone whom we meet along the way will be kind to us. 





Ruszamy z VI pielgrzymką !

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na VI
Międzystanową Pielgrzymkę Rowerową „Wierni w Wierze na Rowerze“ do Amerykańskiej
Częstochowy. Pielgrzymka w tym roku odbędzie się w dniach 12Ͳ18 lipca 2021. Będziemy
startować z Boston MA, przemierzymy 5 stanów w ciągu 7dni, trasa będzie miała 350 mil (560
km). Jak co roku, każdy z Was może sam wybrać miejsce startu
w zależności od własnych możliwości. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich
ubiegłorocznych pielgrzymów ale również zachęcam nowych. Serdecznie proszę o modlitwę
w intencji naszej pielgrzymki, aby wszystko i wszyscy których spotkamy po drodze byli nam
przychylni.
W czasie pielgrzymki nocujemy w budynkach kościelnych, gdzie mamy dostęp do prysznicy i
ubikacji.
W ciągu dnia otrzymamy śniadanie, obiad kolacje również zimne i gorące napoje. 
Zapraszamy wszystkich chętnych którzy posiadają rower i ochotę do wzięcia udziału w
pielgrzymce. Każdy może wybrać skąd chce wyruszyć i ile dni chce jechać. Nocleg jest
zapewniony każdy uczestnik musi mieć śpiwór i karimate. Na miejsce spotania można
przyjechać dzień wcześniej i przenocować w kościele, nocleg jest zapewniony dla osób które
nie mają możliwości dotrzeć rano na miejsce zbiórki.Obowiązkowo każdy musi jechać w
kasku rowerowym i posiadać zapasową dętkę do swojego roweru.Każdy uczestnik pielgrzymki bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie i innych uczestników pielgrzymki. Na trasie otrzymamy wyżywienie, śniadanie, obiad, kolacje i napoje. 
7

God Bless America 
God bless America, land that I love



Stand beside her and guide her
Through the night with the light from above

From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home

God bless America, land that I love
Stand beside her and guide her
Through the night with the light from above
From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home

From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home
God bless America, my home sweet home


Boże Błogosław Amerykę
Boże Amerykę błogosław nam.
Bądź jej strażą przed wrażą,
Silą złą co u jej czyha bram.
Poprzez góry, przez doliny
Po spienione fale mórz.
Boże Amerykę błogosław nam!
8



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 recommendation
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 9737789405 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, 9737787405, 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, 9737787405, 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, 9737779505. 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: 9737787405, co najmniej
jeden miesiąc przed planowanym Chrztem. Prawo Kanoniczne wymaga, aby rodzice chrzestni byli
praktykującymi Idobrymi katolikami.


ODWIEDZINY U CHORYCH

Jesli parafianin znajduje sie w szpitalu i życzy sobie wizyty księdza, proszę zadzwonić do kancelarii
parafialnej: 9737787405 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:9737787405, na rok przed
planowanym ślubem, aby umówić się na rozmowę z księdzem lub diakonem celem omówienia
wszystkich ważnych szczegółów ceremonii.

SAKRAMENTY DLA OSÓB DOROSŁYCH

Dla osób dorosłych pragnących przyjąć Chrzest, Komunię Świętą, lub Bierzmowanie; prosimy zadzwonic do RCIA: 9737779505. 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.
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Please support our advertisers and mention
you saw their ad here.

THIS SPACE IS

Call LPi at
1.800.477.4574
for more
information.

TANIO-SZYBKO-PEWNIE

BIURO TURYSTYCZNE

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

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

EXPORT
USA- POLSKA,
USA- EUROPA
1-800-229-DOMA
przeprowadzki do
Europy
info@domaexport.com

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

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

Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com

Most Sacred Heart of Jesus, Wallington, NJ

04-1108

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

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

Accommodations and Services Within the Means of All

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

41 AMES AVENUE, RUTHERFORD, NJ 07070
201.939.0098 | www.macagnadiffilyonoratofuneralhome.com
*Deb Warner is not a licensed funeral director. • Member of N.J. Prepaid Funeral Trust Fund

80 Midland Avenue – Wallington, N.J • www.WARNERandWOZNIAK.com

The Funeral Home, where SERVICE comes FIRST!

Brian & *Deb Warner - (Parishioners of M.S.H.)

973–779–4664

Brian J. Warner – Executive Director, NJ Lic. No. 4587

Warner ~ Wozniak Funeral Service

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

Main Office:
106 Locust Ave.
Wallington, NJ 07057

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

Ph: 732.325.3322

THIS SPACE IS
Dompak Corporation
201 Hartle St. Suite A Sayreville, NJ
25 Locust Ave. Wallington, NJ

Mr. K GARAGE
Foreign & Domestic Auto Repair

OIL CHANGE, TUNE UP, EXHAUST REPAIR, AC SERVICE

COMPUTER ENGINE DIAGNOSTICS
(201) 723-7837 • 32 Main Ave, Wallington

(201) 653-4474

Po Polsku• Parishioner

345 Main Avenue
Wallington

Mówimy Po Polsku

www.hudsoncountyortho.com

Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com

Most Sacred Heart of Jesus, Wallington, NJ

04-1108

