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TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

22 PAŹDZIERNIKA 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for World Mission Sunday. May 

God bless you for your generosity. 
2. During the 10:30am Mass, Bishop Arthur Serratelli  

will consecrate the new altar and bless our shrine. 
 

THIS WEEK: 
1. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after 

7:00pm Mass.  
*Leisure Club meeting in Youth Center at 1:00pm. 

2. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm. 
3. Saturday: CCD Religion Classes at 9:00am.  

*Polish School at 10:15am. 
 
NEXT SUNDAY:   XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection. 
 
OTHERS: 
1. Wednesday, November 1, All Saints Day. Masses: 

7:00am, 10:30am, & 7:00pm. From Wednesday, 
November 1 to Thursday, November 30 Masses will be 
offered every day at 7:00pm for all intentions mentioned 
in “Wypominki”. Special envelopes for All Souls Day, 
on which you can write your intentions, will be in the 
vestibule and can be given during the Sunday collection. 
We encourage all to remember and pray for our 
deceased loved ones. 

2. Thursday, November 2, All Saints Day. Masses will 
be at 7:00am, 10:30am, and 7:00pm. 

3. The Catholic Youth League of the 
Diocese of Paterson invites all young 
adults to the Diocesan Youth Day, an 
Adoration and Worshipping Concert. The 
concert will be held on November 4th at 
7:00pm at St. Joseph Church, 7 Parker 
Ave, Passaic. 

4. Blessing of crosses for all Confirmation Candidates will 
take place on Sunday, November 12 2017, during 
8:30am Mass. The Blessed Crosses are a symbol of 
our faith, which candidates will recieve from the hands 
of their parents. Attendance is mandatory for all 
candidates & parents. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje. Za wszelką 

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 

rano. 
3. Ks. Biskup Serratelli o godz. 10:30 rano odprawi 

uroczystą Sumę Pontyfikalną na zakończenie odpustu 
ku czci św. Jana Pawła II podczas której dokona 
konsekracji nowego ołtarza i poświęci kościół. 
Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału.  

 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Nabożeństwo różańcowe w każdym dniu po Mszy św. o 

godz. 7:00 wieczorem. Zachęcamy do udziału. 
2. Poniedziałek: Wspom. św. Jana Kapistrana, prezbitera 
3. Tuesday: Wspom. św. Antoniego Marii Clareta, biskupa 
4. Środa: Nabożeństwo do M. B. Nieustającej Pomocy po  

 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  
*Zebranie Leisure Club o 1pm w Youth Center. 

5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. 
6. Sobota: Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy  

 Tadeusza  
*Spowiedz: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.  
*Nowenna do M. B. Częst. po Mszy św. o godz. 7:00  
 rano.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano. 

 
 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:    XXX  NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta. 
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 

rano. 
 
 
RÓŻNE: 
1. Nabożeństwo do św. Jana Pawła II będzie odprawiane 

w każdy czwartek. Przy ołtarzu św. Jana Pawła II 
znajduje się koszyk, gdzie można złożyć osobiste 
prośby i intencje, w których będziemy się modlić 
podczas Mszy Św. i nabożeństwa po ich odczytaniu. 

2. Środa, 1 listopada, o godz. 6:00pm różaniec i 
wypominki. Serdecznie wszystkich zachęcamy do 
udziału. 

3. Środa, 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Msze 
św: 7:00 i 10:30 rano, oraz 7:00 wieczorem. Będą 
ofiarowane Msze św. za wszystkich zmarłych 
poleconych w wypominkach w każdy dzień o godz. 7:00 
wieczorem począwszy od środy 1 listopada do czwartku 
30 listopada. Koperty na wypominki znajdują się przy 
drzwiach wyjściowych z kościoła. Zachęcamy do 
pamięci, uczestnictwa we Mszach św. i modlitwach za 
naszych bliskich zmarłych. 

Remont Kościoła 
Andrzej i Aneta Dabal $300 
 

Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, 
którzy złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą 
ofiarność wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
 

Dear Parishioners! 
 My most sincere and heartfelt thank you to those par-
ish families who have already made their donation to our 
church renovations. God bless you for your generosity! 
         Fr. Stefan 
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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 pól roku do 6 lat 
 Zajęcia od poniedziałku do piątku 
Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
 Zajęcia z logopedą 
Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 
Przygotowanie do zerówki 

2017 Bishop’s Annual Appeal 
In Giving, We Receive 
 
 Did you know that this year our Diocese had the 
largest number of men ordained to the priesthood in the 
country?  There are currently over 50 men now enrolled in 
seminaries to prepare for priestly life in the Paterson 
Diocese.  That is a tremendous blessing, but one that 
comes with a significant cost for room, board, tuition and 
other related expenses.  Your support of the Bishop’s 
Annual Appeal helps meet the annual expenses for 
seminarian education.  It is a gift that will enhance the faith 
life of our Diocese for years to come.  Please make a 
pledge today!  For your convenience, you can make an 
online gift or pledge at www.2017appeal.org.  Thank you! 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 

Doroczny Apel Biskupa 
W dawaniu, otrzymujemy 
 
 W tym roku w naszej Diecezji zostało wyświęconych 
najwięcej kapłanów w kraju. Ponadto, aktualnie mamy 
ponad 50 kleryków w różnych seminariach duchownych, 
którzy przygotowują się do święceń kapłańskich i pracy 
duszpasterskiej w naszej diecezji. To jest ogromne 
błogosławieństwo. Niemniej jednak, związane są z tym 
znaczące wydatki formacyjne i edukacyjne kleryka. 
Dlatego twoje wsparcie dorocznego apelu Biskupa 
pomoże sprostać wyzwaniom jakie stawia nam edukacja 
kleryków w seminarium. Jest to dar a zarazem pomoc, 
która w najbliższych latach wzmocni życie duchowe w 
naszej Diecezji. Dlatego zwracamy się z prośbą o 
wsparcie apelu naszego Biskupa. Jeżeli chcielibyście 
złożyć jakąkolwiek donację, można to zrobić online 
korzystając za pomocą internetu: www.2017appeal.org  
Dziękujemy z całego serca za waszą chojność! 

 Czwartek 2 listopada: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
ZMARŁYCH (dzień zmarłych). Msze św. o godz. 7:00 i 
10:30 rano oraz 7:00 wieczorem. 

 
 W niedziele, 12 listopada, 2017 podczas Mszy św. o 

godz. 8:30 rano, poświęcenie krzyży dla kandydatów do 
sakramentu Bierzmowania w 2017r. Poświęcone krzyże 
kandydaci otrzymają z rąk swoich Rodziców. Obecność 
wszystkich kandydatów oraz ich Rodziców jest 
obowiązkowa. 

Papież Franciszek: 
Halloween trzeba zakazać 
 Papież Franciszek uważa, że 
należy zakazać „zła”, jakim jest 
Halloween. Ojciec święty jest 
przerażony rosnącą liczbą opętań 
wśród dzieci, które wcześniej bawiły się w Halloween. 
 Podczas niedawnego spotkania egzorcystów w 
Rzymie ks. Aldo Buonaiuto zwrócił uwagę na fakt, iż około 
31 października co roku setki niewinnych dzieci zostaje 
opętanych przez demony. Na całym świecie do 
egzorcystów zgłaszają się rodzice z prośbą o interwencję. 
 Ks. Buonaiuto, który ma poparcie papieża Franciszka, 
zauważył, że wbrew temu, co sądzi wielu „Halloween nie 
jest niewinną zabawą, lecz stanowi przedsionek do czegoś 
znacznie bardziej niebezpiecznego”. Wyjaśnił, że osoby 
biorące udział w Halloween nie muszą uczestniczyć w 
złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, profanować 
cmentarze i kraść Hostie. Halloween to najlepsza pora do 
rekrutacji nowych członków przez różne sekty. To jest po 
prostu otwarcie się na działanie diabła. 
 Papież chce, by święto duchów i upiorów zastąpić 
bezpiecznym dla dzieci świętem Holyween. W tym roku 
włoskie dzieciaki będę przebierać się za świętych i 
uczestniczyć w czuwaniach modlitewnych w kościołach w 
całym kraju. Ojciec święty zachęca inne kraje do 
podobnych działań. 
 Przeciwko Halloween w 2009r wypowiedział się 
Benedykt XVI. Stwierdził on, że jest to „święto 
antychrześcijańskie i niebezpieczne”. Halloween „promuje 
kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku 
mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe 
wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem 
obrazów okultystycznych”. 

 Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dyrekcji Szkoły 
Polskiej, Lekcji Religii i Pzedszkola, katechetom i Nauczy-
cielom, Rodzicom, Młodzieży, dzieciom, członkom Gwardii 
Honorowej, Ministrantom, Lektorom, organiście, Janowi 
Koszela, Solistce, Elizie Leszczyński i Skrzypkowi, Sebas-
tianowi Stopka składam serdeczne podziękowanie za udział w 
całotygodniowych uroczystościach odpustowych, ku czci Św. 
Jana Pawła II w naszym Sanktuarium w Passaic. Niech św. 
Jan Paweł II wspiera i wyprasza potrzebne łaski dla nas 
wszystkich w pielegrzymce do świętości. 
        Fr. Stefan 

 

 To all dear parishioners, Directors of the Polish School, 
CCD Religious Program, and Preschool, Catechists, Teachers, 
Parents, Children, members of the Guard of Honor, Altar serv-
ers, lectors, organist Jan Koszela, soloist Eliza Leszczynski, 
and violinist Sebastian Stopka, I would like to whole heartedly 
thank all of you for your participation & attendance during the 
week-long celebrations in honor of Saint John Paul II at our 
Shrine in Passaic. May St. John Paul II support & intercede 
many graces from the Lord God, for all of us, on our journey to 
holiness. 
        Fr. Stefan 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 
 W niedzielę, 12 listopada, 2017 podczas Mszy św. o 

godz. 8:30 rano, poświęcenie krzyży dla kandydatów do 
sakramentu Bierzmowania w 2017r. Poświęcone krzyże 
kandydaci otrzymają z rąk swoich Rodziców. Obecność 
wszystkich kandydatów oraz ich Rodziców jest 
obowiązkowa. 

 

 Blessing of crosses for all Confirmation Candidates will 
take place on Sunday, November 12 2017, during 
8:30am Mass. The Blessed Crosses are a symbol of our 
faith, which candidates will recieve from the hands of their 
parents. Attendance is mandatory for all candidates & 
parents. 

 

 „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę 
im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 2 
grudnia 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! 

 

 Od poniedziałku 4 grudnia do środy 6 grudnia, o godz. 
7:00pm odbędą się rekolekcje dla kandydatów 
przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w 
czerwcu 2018r. Obecność wszystkich kandydatów na 
rekolekcjach obowiązkowa. 

 

 All Confirmation Candidates currently in CCD classes 
grade 8, who are scheduled to receive the Sacrament of 
Confirmation in 2018, must participate in the 
Confirmation Retreat on Monday, Tuesday, and 
Wednesday, December 4th, 5th, & 6th from 7:00pm in 
the Shrine. 

 

 Od poniedziałku, 4 grudnia do środy, 6 grudnia, o godz. 
7:00pm odbędą się rekolekcje dla kandydatów 
przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w 
czerwcu 2018r. Obecność wszystkich kandydatów na 
rekolekcjach obowiązkowa. 

 

 Niedziela, 10 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 8:30 
rano poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które przy-
gotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. Obecność 
wszystkich dzieci jest wymagana. 

 

 Sunday, December 10, during 8:30am Mass, blessing of 
rosaries & prayer books for children who are preparing for 
the Sacrament of First Holy Communion in 2017. Atten-
dance is mandatory. 

 

 All applications for children receiving First Holy Communion 
in 2018, must be returned no later then  December 16, 
2017 during parish office hours. 

 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2018, należy zwrócić 
najpóźniej do 16 grudnia 2017 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

 

 Bożonarodzeniowe Jasełka: Serdecznie wszystkich 
zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek. 
Przedstawienie odbędzie się w sobotę, dnia 16 grudnia, w 
auli pod kościołem. 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

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. 
 

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

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. 


