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TODAY: 
1. Second collection is for Catholic Home Missions. May God 

bless you for your generosity. 
 
THIS WEEK:  
1. Monday: The Presentation of the Blessed Virgin Mary 
2. Wednesday: Saint Clement I, Pope, Martyr  

*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7pm Mass. 
3. Thursday:         Thanksgiving Day. 

*The Parish Office will be closed. 
*Mass at 7:00am and 8:00am.  
*There will not be Mass at 7:00pm. 

4. Friday: No CCD Religion Classes. 
5. Saturday: Novena prayers after the 7:00am Mass. 

*No CCD Religion or Polish School classes. 
*Confessions: 6:30a.m. and 4:00p.m. - 5:00p.m. 

 
NEXT SUNDAY: FIRST SUNDAY OF ADVENT 
1. Second collection is for Religious Retirement. 
2. Pictures from the Confirmation Mass can be purchased 

after every Mass in the vestibule of the church. 
 
OTHERS: 
1. Anyone interested in Christmas wreaths or grave blankets call 

Joan at 201-893-5383. 
2. Opłatki and Christmas Cards can be purchased in the 

religious store on Sundays, after every Mass. 
3. The Chopin Singing Society (Men’s Chorus) presents its 

annual Christmas Concert on Sunday, December 4th, at 
3:00pm at the Polish Peoples Home, 1-3 Monroe Street, 
Passaic. The chorus is under the direction of Anthony Tabash. 
Included in the ticket price of $35.00 is a hot buffet and guest 
artists. The Chopin Chorus is singing 106 years! For tickets 
and information please call President Arthur Sroka 973-916-
0788. 

4. On Tuesday, November 29th, Annual Meeting and Mass at 
12:00 noon for Deceased Members of the Polish Clergymen’s 
Society. The main celebrant of the Eucharist and the homilist 
will be His Excellency Archbishop Christophe Pierre, Apostolic 
Nuncio to the United States. All parishioners are encouraged 
to participate in the Mass. 

5. Sunday, December 4, Meeting for all altar boys in the parish 
auditorium at 3:00pm. Attendance is mandatory.  

6. Tuesday, December 6, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the parish auditorium for all parents whose child is 
currently in the 8th grade and will be receiving the 
Sacrament of Confirmation in 2017. Attendance of at least 
one parent/guardian from each candidate is mandatory. 

7. All High School Students who currently attend 10th, 11th, & 
12th grade are cordially invited to participate in our Youth 
Preparatory Program „College Help”. The main purpose of the 
program is to provide support & assistance required in the 
preparatory process for college. A meeting for students will be 
held on Saturday, December 10 at 2:00pm in the Church Hall. 

8. Sunday, December 11, during 8:30am Mass, blessing of 
rosaries & prayer books for children who are preparing for the 
Sacrament of First Holy Communion in 2017. Attendance is 
mandatory. 

9. All applications for children receiving First Holy Communion in 
2017, must be returned no later than  December 17, 2016 
during parish office hours. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na Catholic Home Missions. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek:  Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny 
2. Środa: Św. Klemensa I, papieża męczennika  

*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy  
 św. o godz. 7:00 wieczorem. 

3. Czwartek:          Dzień Dziękczynienia 
*Kancelaria parafialna będzie nieczynna. 
*Msze św. o godz. 7:00 i 8:00 rano. 
*Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nie będzie. 

4. Piątek: Lekcji Religii nie będzie. 
5. Sobota: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy 

św. o godz. 7:00 rano  
*Lekcji Religii i zajęć Polskiej Szkoły nie będzie.  
*„Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę  
 o godz. 7:00pm. Bilet $50.00 od osoby i można nabyć w  
 kancelarii parafialnej.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:      I  NIEDZIELA  ADWENTU 
1. Druga kolekta przeznaczona na fundusz religijny, dla Sióstr i 

Braci zakonnych. 
2. Zdjęcia z Bierzmowania można nabyć po każdej Mszy św. w 

przedsionku kościoła. 
 
RÓŻNE: 
1. Opłatki i kartki świąteczne można nabyć w kiosku 

parafialnym, w niedzielę, po każdej Mszy św.  
2. W poniedziałek 28 listopada o godz. 7:00p.m. ropoczniemy 

odprawianie Mszy św. Roratniej. Msza św. rozpocznie się 
procesją w kościele z lampionami i świecami. O godz. 
6:45p.m. będą śpiewane Godzinki ku czci Najsw. Maryi Panny. 
Zachęcamy do udziału, dzieci, młodzież, rodziców i parafian. 

3. Wtorek, 29 listopada zebranie księży polskich i pochodzenia 
polskiego, którzy pracują w parafiach polonijnych i 
amerykanskich rozpocznie się Mszą św. za zmarłych 
kapłanów polskich o godz. 12:00 w południe. Głównym 
celebransem będzie Nuncjusz Apostolski Stanów 
Zjednoczonych, Ks. Arcybiskup Christophe Louis Yves 
Georges Pierre. Zachęcamy wszystkich Parafian do udziału 
we Mszy św. 

4. Niedziela, 4 grudnia, godz. 3:00p.m. zebranie ministrantów w 
auli pod kościołem. Obecność wszystkich ministrantów 
obowiązkowa. 

5. Wtorek, 6 grudznia, po Mszy św. o godz. 7:00pm, w auli pod 
kościołem odbędzie się zebranie wszystkich rodziców, których 
młodzież uczęszcza na lekcje Religii do klasy 8 i przystąpi 
do Sakramentu Bierzmowania w 2017r. Obecność jednego 
z rodziców obowiązkowa. 

6. Sobota, 10 grudnia o godz. 2:00pm w sali pod Kościołem 
spotkanie uczniów klas 10-12. Celem spotkania jest udział w  
procesie przygotowawczym do Collegu. 

7. Niedziela, 11 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 8:30 rano 
poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które przygotowują 
się do Pierwszej Komunii Świętej. Obecność wszystkich 
dzieci jest wymagana. 

8. Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2017 należy zwrócić 
najpóźniej do 17 grudnia 2016 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 
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Dear Parishioners, 
 
 We give thanks to God for all that we have received 
through the power of His grace. We thank Most 
Reverend Arthur Serratelli, Bishop of Paterson, for being 
among us and leading us in asking God’s blessing on 
us, especially on our newly confirmed young Ladies and 
Gentlemen. 
 
 To our CCD Religion Director Halina Nowobilski, all 
CCD Catechists, especially the catechists of the 
Confirmation program, Dorota Lewandowski and 
Wieslaw Truty and to all Parents for their prayers, 
constant support, dedication in helping to prepare and 
strengthen the newly-confirmed in their faith and 
Catholic values, so that they may continue to shine as 
witnesses to our Lord Jesus Christ. 
 
 Finally, to our newly confirmed parishioners: May 
the Holy Spirit always dwell in your hearts and minds 
and be with you throughout your life. May the inspiration 
of the Holy Spirit help you to show the world your love 
for God and the kindness and generosity to His People. 
 
 

       Sincerely in Christ, 
       Fr Stefan 

Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata 

 
 W liturgii Kościoła, w ostatatnią niedzielę Roku 
Liturgiczego, przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa 
jako Króla Wszechświata. To On jest Panem wszystkiego, 
co jest, co istnieje i wszystko to do Niego zmierza. 
Chrystus jako władca jest szczególny, ponieważ Jego 
Królestwo rozciąga się na rząd ciał i dusz, jest to królestwo 
niewidzialne, trwałe i wieczne. Jako cierpiący Zbawiciel już 
był obwołany "królem", jako nauczyciel i prorok również. 
Kościół czci Go jako ukoronowanie całego Dzieła 
Zbawienia względem ludzkości i dlatego nazywa Go 
Panem wszystkiego co istnieje. Na "końcu czasów" 
nastąpi Jego panowanie i władza, a wszystko inne będzie 
mu podlegać. Panowanie to będzie trwać bez końca, na 
wieki. Kościół czci w tym dniu (34 niedzielę w ciągu roku 
liturgicznego) swego Zbawcę i wychwala Go Uroczystym 
hymnem: 
 

"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, 
Chrystus, Chrystus Władcą nam" 

"Christus Vincint, Christus Regnat,  
Christus, Christus Imperat" 

 
Uroczystość Chrystusa Króla, zamyka i otwiera kolejny 
rozdział naszego życia. Kończy rok kościelny i przybliża 
Adwent – czujne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. 

 Komitet Parady Pułaskiego składa serdeczne 
życzenia i gratulacje Marszałkowi i Miss Polonias Kontyn-
gentu Sanktuarium św. Jana Pawła II i Parafii Matki Bożej 
Różańcowej. Na Piątej Avenue w 2017 roku kontyngent 
będą reprezentować:  
     Marszałek Kontyngentu, Małgorzata Stopka, Clifton  
     Miss Polonia, Sabina Król, Garfield  
     Junior Miss Polonias : Maja Puzio, Wallington  
          Victoria Zaremba, Wallington 
 Komitet Parady Pułaskiego już dziś zaprasza wszyst-
kich na Bal Walentynkowy i mianowanie Marszałka i 
Miss Polonias 2017 Parady Pułaskiego w sobotę, 18 
lutego 2017. 

“There are no situations we cannot get out of, we are not 
condemned to sink into quicksand, in which the more we 
move the deeper we sink. Jesus is there, his hand 
extended, ready to reach out to us and pull us out of the 
mud, out of sin, out of the abyss of evil into which we have 
fallen. We need only be conscious of our state, be honest 
with ourselves, and not lick our wounds. We need to ask 
for the grace to recognize ourselves as sinners. The more 
we acknowledge that we are in need, the more shame and 
humility we feel, the sooner we will feel his embrace of 
grace. Jesus waits for us, he goes ahead of us, he extends 
his hand to us, he is patient with us. God is faithful. Mercy 
will always be greater than any sin, no 
one can put a limit on the love of the all-
forgiving God. Just by looking at him, 
just by raising our eyes from our selves 
and our wounds, we leave an opening 
for the action of his grace. Jesus 
performs miracles with our sins, with 
what we are, with our nothingness, with 
our wretchedness.” 

― Pope Francis, The Name of God Is Mercy  

Thanksgiving Food Drive. We ask all of our parishioners, & 
all students who attend CCD Religion & Polish School classes, 
to donate goods for the homeless, poor, & needy. Canned 
goods & all donations will be given to the families with many 
children & in troubled situations, & to the poor & homeless in 
our communities for Thanksgiving. All 
offerings will be collected in the classrooms 
every week & every Sunday by the main back 
entrances of the Church, during the month of 
November. May God reward you for your 
generosity and kind heart. 



   Devotions 
   Nabożeństwa 

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. 

The Holy Door of Mercy will be open every: 
**Monday-Friday: from 6:30AM-8:00AM & 4:00PM-7:30PM. 
**Saturdays, Sundays, & Holy Days: from 6:30AM-7:30PM. 
 

Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after the  
 7:00 PM. Mass. 
 

Saturday: *Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after  
    the 7:00 AM. Mass. 
 *Devotion to the Divine Mercy after the 7:00 PM.  
    Mass in Polish. 
 

First & Third Thursday of each month: Mass in honor of  
 St. John Paul II at 7:00 PM in Polish. After Mass, devotion  
 to St. John Paul II, plenary indulgence, and veneration of  
 the relic. 
 

First Saturday of each month: Mass & First Saturday 
 devotion. 

* * * * * 
 

Drzwi Święte będą otwarte codziennnie: 
**Od poniedziałku do piątku: od 6:30-8:00 rano oraz od 4:00 
 po południu do 7:30 wieczorem. 

**W soboty, niedzielę i Święta: od 6:30 rano do 7:30 pm. 
 

Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
 Mszy św. o godz 7:00 wieczorem. 
 

Sobota: *Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy 
    św. o godz. 7:00 rano.   
 *Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o  
    7:00 wieczorem po Polsku. 
 

Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca: Msza św. ku czci 
 św. Jana Pawła II o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św.  
 nabożenstwo do św. Jana Pawła II, uzyskanie odpustu  
 zupełnego i uczenienie ałowanie relikwii. 
 

Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, Msza 
  św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie 
  Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską 
Szkołę im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w 
sobotę, 26 listopada o godz. 7:00pm. DJ VALDI będzie 
grał do tańca, serwowane będą domowe dania oraz 
zapewniamy miłą atmosferę. Bilet $50.00 od osoby i 
można dostać w kancelarii parafialnej. Zapraszamy 
wszystkich serdecznie! 

 

 Tuesday, December 6, after the 7:00pm Mass, a 
meeting will be held in the parish auditorium for all 
parents whose child is currently in the 8th grade and 
will be receiving the Sacrament of Confirmation in 2017. 
Attendance of at least one parent/guardian from 
each candidate is mandatory. 

 

 Wtorek, 6 grudznia, po Mszy św. o godz. 7:00pm, w 
auli pod kościołem odbędzie się zebranie wszystkich 
rodziców, których młodzież uczęszcza na lekcje Religii 
do klasy 8 i przystąpi do Sakramentu Bierzmowania w 
2017r. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa. 

 

 Bożonarodzeniowe Jasełka: Serdecznie wszystkich 
zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek. 
Przedstawienie odbędzie się w sobotę, dnia 10 grudnia,  
w auli pod kościołem. 

 

 Niedziela, 11 grudzień, podczas Mszy św. o godz. 
8:30 rano poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, 
które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. 
Obecność wszystkich dzieci jest wymagana. 

 

 Sunday, December 11, during 8:30am Mass, blessing 
of rosaries & prayer books for children who are preparing 
for the Sacrament of First Holy Communion in 2017. At-
tendance is mandatory. 

 

 All applications for children receiving First Holy 
Communion in 2017, must be returned no later then  
December 17, 2016 during parish office hours. 

 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2017, należy zwrócić 
najpóźniej do 17 grudnia 2016 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

 

 Prosimy, aby dzieci i młodzież uczęszczająca na lekcje 
religii i Polskiej Szkoły również ofiarowała żywność, która 
będzie zbierana w klasach. Żywność ta będzie 
ofiarawana na THANKSGIVING dla rodzin 
wielodzietnych i znajdujących się w cieżkiej sytuacji. Za 
wszelką ofiarność i dobre serce, składamy serdeczne 
Bóg zapłać. 

The altar candles, bread and wine will 
be offered this entire week, in Loving 
Memory of: 

 

+ Leo Jeyowski  
 

rq. Wife, Irene Jeyowski 


