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THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

29 PAŹDZIERNIK 2017 

TODAY: 
1. Second collection. May God bless you for your generosity. 
 
THIS WEEK: 
1. Wednesday: ALL SAINT’S DAY.  

*Holy Day of Obligation.  
*Masses will be at 7:00am, 10:30am, and 7:00pm. 

2. First Thursday: ALL SOULS’ DAY.  
*Masses: 7:00am, 10:30am, and 7:00pm. 

3. First Friday: Saint Martin de Porres, religious 
*Confessions: 6:30am & 6:30pm. 
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the Blessed  
 Sacrament until 7:00pm. 
*Devotions and Mass at 7:00pm. 

4. First Saturday: Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 
*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  
 at 7:00pm at St. Joseph Church, 7 Parker Ave,  
 Passaic. 

 
NEXT SUNDAY:   XXXI  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
2. STANDARD TIME STARTS. Please set your clocks back 

one hour. 
3. Canned goods will be collected after all Masses for the 

families who are poor, homeless, needy, and have many 
children in our communities. The goods will be collected 
every Sunday during the month of November in the 
vestibule of the Church. May God bless you for your kind 
heart and generosity. 

 
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. 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. Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne 

Bóg zapłać. 
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 rano. 
 

W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

*Święto Obowiązkowe.  
*Msze św.: 7:00 rano, 10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem.  
*O godz. 6:00p.m. różaniec i wypominki. Serdecznie  
 wszystkich zachęcamy do udziału. 

2. Czwartek: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARŁYCH  
*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 wieczorem. 

3. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 6:30 wieczorem.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Msza św., nabożeństwo o godz. 7:00 rano i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu do godz. 7:00 wieczorem.  
*Nabożeństwo i Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. 

4. Pierwsza Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    XXXI  NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 
2. ZMIANA CZASU. Zegary przesuwamy o 1-ną godz do tyłu. 
3. Po każdej Mszy św. będzie zbierana żywność w puszkach 

dla rodzin wielodzietnych, biednych i bezdomnych. 
Żywność można złożyć do pudła pod chórem w każdą 
niedzielę do końca listopada. 

 

RÓŻNE: 
1. 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. 

2. W czwartek, 16 listopada, 2017 po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem zebranie wszystkich człońków Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego.  

3. „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! 

 

  + Czesława Jedrzejczak 

Remont Kościoła 
Jan & Jadwiga Galazyn $500 
 

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

Dear Parishioners! 
 My most sincere and heartfelt thank you to those parish 
families who have already made their donation to our church 
renovations. God bless you for your generosity! 
         Fr. Stefan 



669 

Święty Marcin de Porres, zakonnik  
 Marcin urodził się 9 grudnia 1569 r. w 
Limie, stolicy Peru. Był nieślubnym 
dzieckiem Mulatki Anny Valasquez i 
hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres 
- późniejszego gubernatora Panamy. 
Otrzymał chrzest w tym samym kościele i 
przy tej samej chrzcielnicy, przy której 
siedem lat wcześniej została ochrzczona 
św. Róża z Limy.  
 Kiedy Marcin miał 8 lat, ojciec zawiózł 
go do szkoły w Ekwadorze, gdzie Marcin 
razem z siostrą uczył się przez 5 lat. Kiedy 
jednak ojciec został gubernatorem Panamy, wyrzekł się syna i 
jego matki. Oddał go matce w Limie, zaś nieślubną córkę 
zostawił pod opieką stryja. Płacił jednak na utrzymanie syna, by 
ten mógł ukończyć szkoły. Marcinowi odpowiadały bardziej 
zajęcia praktyczne, dlatego przerwał studia medyczne i 
farmaceutyczne, aby podjąć zawód fryzjera (balwierza).  
 Rychło jednak porzucił ten fach i zgłosił się do 
dominikańskiego klasztoru w Limie. Miał wtedy zaledwie 15 lat. 
Spotkał go jednak zawód: był mulatem, a jego ojciec był 
nieznany, dlatego dominikanie według ówczesnego zwyczaju 
nie mogli go przyjąć. Młodzieniec bardzo nad tym bolał. Zgodził 
się być tercjarzem dominikańskim, a nawet spełniać najniższe 
posługi, aby tylko pozostać w Zakonie. Kiedy ojciec dowiedział 
się o tym, oburzony, chciał syna wyrwać z klasztoru. Nie mógł 
bowiem znieść, że syn gubernatora jest sługą w klasztorze. 
Marcin pozostał jednak niewzruszony. Dominikanie widząc w 
nim tak wielki skarb, przyjęli go wreszcie do zakonu w 
charakterze brata zakonnego i pozwolili mu złożyć śluby. 
Uroczystą profesję złożył 2 czerwca 1603 r., gdy miał 24 lata.  
 Marcin wyróżniał się nie tylko pokorą i posłuszeństwem 
zakonnym, ale również niezwykłą pobożnością. Świecił 
wszystkim przykładem umiłowania Eucharystii. Nie mając czasu 
w ciągu dnia, długie nocne godziny poświęcał na adorację 
Najświętszego Sakramentu. Często się biczował, by 
wynagrodzić Panu Bogu za grzechy ludzkie, a grzesznikom 
wyjednać nawrócenie. Zatapiał się często w rozważaniu Męki 
Pańskiej. Ku podbudowaniu ojców nabył ducha kontemplacji w 
tak wysokim stopniu, że widziano go często zalanego łzami, a 
nawet unoszącego się w zachwycie w powietrzu. Pan Bóg 
obdarzył go także darem przepowiadania, czytania w sercach i 
w sumieniach, a nawet rzadkim darem bilokacji, jak to 
stwierdzono w procesie kanonizacyjnym. Po porady 
przychodzili do niego liczni petenci - nawet sam arcybiskup 
Limy często radził się go w trudnych sprawach.  
 Głównym zajęciem brata Marcina był szpitalik klasztorny. 
Marcin leczył nie tylko braci zakonnych, ale także ludzi spoza 
klasztoru, gdyż szpitalik ten był równocześnie szpitalem 
miejskim. Ze szczególną miłością pielęgnował zgłaszających 
się licznie chorych Indian. Sam żebrząc, wspierał ludzi ubogich, 
wykupywał z niewoli Murzynów (obliczono nawet, że były 
okresy, w których rozdawał ubogim tygodniowo około 2000 
dolarów,a około 160 osób otrzymywało od niego odzież). Gdy 
zabrakło mu pieniędzy na wykup niewolników, zaproponował 
przeorowi, by jego samego sprzedał i w ten sposób uzyskał 
potrzebne pieniądze. Swoją miłością obejmował ludzi i 
zwierzęta, dlatego nazywa się go niekiedy św. Franciszkiem 
Ameryki. Utrzymywał w domu swojej siostry schronisko dla 
kotów i psów. Dokarmiał także głodne myszy. Legenda głosi, że 
pewnego dnia rozmnożyło się tak wielkie mnóstwo myszy w 
klasztorze, że przełożony zaczął bratu Marcinowi z tego 
powodu czynić gorzkie wyrzuty. Wtedy Marcin wyprowadził je 
na zewnątrz, a one posłusznie poszły za nim i więcej do 
klasztoru nie powróciły. Nazywano go więc żartobliwie 
"adwokatem myszy".  

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny 
dni modlitwy za zmarłych 

 ks. Artur Radziszewski 
Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to tradycja, która 
tłumnie gromadzi całe rodziny na cmentarzach. To dni 
modlitw i zadumy związane ze wspomnieniem zmarłych. 
— Życie po śmierci jest jedną z największych tajemnic wiary. W 
chwili śmierci chrześcijanin wszystko porzuca, idzie za głosem 
Jezusa: "Pójdź za mną". Człowiek nie ginie po śmierci, nie 
podlega unicestwieniu, ale nadal żyje. Dzięki temu niebo 
stanowi dopełnienie człowieczeństwa. Ukazuje wielką wartość 
człowieka. Okazuje się, że jesteśmy ważni dla Boga także po 
śmierci, po prostu - zawsze. 
 Obchodzone 1 listopada Święto Wszystkich Świętych ma 
wymowę eschatologiczną, czyli traktującą o tzw. rzeczach 
ostatecznych człowieka i świata. Wprowadził je papież 
Grzegorz IV w 834r. w celu uczczenia pamięci o zmarłych. W 
Kościele Katolickim jest to jeden z najważniejszych obrzędów w 
roku. 
 Drugi dzień listopada, to dzień poświęcony zmarłym, 
których w tym dniu szczególnie się wspomina. Jest to dzień 
mówienia o śmierci jak o spotkaniu z Bogiem, mówienia nie o 
zmarłych ale o żywych. To dzień pogodny, bo-podążając za 
myślą ś.p. ks. Jana Twardowskiego-możemy sobie uświadomić 
bezsilność zarozu-miałej ludzkiej wiedzy, która nie wymyśliła 
lekarstwa na śmierć. 
 Te obydwa dni skłaniają ludzi żyjących do duchowego 
kontaktu z innymi, czy to z żyjącymi, czy zmarłymi. Nie kwiaty 
czy wieniec, ale usposobienie duchowe pomagają nam dobrze 
przeżyć te dni. Czynności zewnętrzne mają jedynie charakter 
pomocniczy. Można być w tych dniach bardzo blisko zmarłej 
osoby, której doczesne szczątki spoczywają gdzieś daleko, 
wiele kilometrów od nas, a wiele lat temu nastąpiła jej śmierć.   
W tym czasie zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach. W 
tym dniu chodzimy również na miejsca krwawych bitew i na 
cmentarze wojenne. Modlimy się za poległych za ojczyznę, 
zapalamy znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
 Szanujmy groby. Kultywowanie pamięci zmarłych 
członków rodziny to także dobra lekcja dla naszych dzieci. Aby 
kiedyś nad naszym grobem spotykały się nasze dzieci, wnuki, 
prawnuki, kuzyni, kuzyni kuzynów... na przyszłą rzeczy 
pamiątkę. 
 Pobyt na cmentarzu to nie tylko wspominanie tych, co 
odeszli. Gdy nadejdzie czas ciszy i zadumy, wszyscy, 
niezależnie od tego, w co wierzymy, odwiedzamy cmentarze i 
miejsca śmierci drogich nam osób, odwiedzamy groby 
znajomych. Ten czas pozwala na spotkanie po latach z ludźmi, 
z którymi dawno się nie widzieliśmy. 

Dla tych, którzy odeszli 
Dla tych 

Którzy odeszli 
W nieznany świat, 
Płomień na wietrze 

Kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów 

Pod cmentarnym murem 
I niebo jesienne 

U góry. 
 

Dla nich 
Harcerskie warty 

I chorągiewek gromada, 
I dla nich ten dzień - 

Pierwszy dzień 
Listopada. 

 
Danuta Gellnerowa 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   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. 

 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! 

 

 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, & Wed., 
December 4th, 5th, & 6th from 7pm 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.  
Attendance 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. 

Niedziela, 29 października, Chrzty: 
 

1:30PM   Ayla Amy Aydin 
 

Congratulations to the parents of the 
newly-baptized child. May God bless 

you always. 


