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DIVINE MERCY SUNDAY 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

8 KWIETNIA 2018 

TODAY:  
1. Second collection is for parish needs. May God bless 

you for your generosity! 
2. Closing of the Divine Mercy devotions after the 

10:30a.m. Mass. 
 
 
THIS WEEK:  
1. Monday: The Annunciation of the Lord  

*First Holy Communion Practice at 6:00pm in the church  
 for children receiving FHC on May 20. 

2. Tuesday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in 
the church, for children receiving FHC on May 27. 

3. Wednesday: Leisure Club meeting at 1:00pm in the  
 Youth Center.  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7:00pm  
 Mass 

4. Friday: Saint Martin, I, Pope, Martyr  
*No CCD Religion Classes. 

5. Saturday: Novena prayers to Our Lady of Czestochowa 
after the 7:00am Mass.  
*No CCD Religion or Polish School Classes. 

 
 
NEXT SUNDAY:    THIRD  SUNDAY  OF  LENT 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
2. Solemn High Mass for the 100th Anniversary of our 

parish at 11:00am. The Jubilee banquet will be held 
at 1:00pm at the Royal Manor, Garfield.  

3. Masses: 7:00am, 8:30am, 11:00am, and 7:00pm. There 
will not be Mass at 10:30am or 12:30pm. 

 
 
OTHERS: 
1. Dear Fr. Stefan and all parishioners, I would like to 

wholeheartedly express my most sincere gratitude for 
remembering our Cistercian Abbey in Wąchock, Poland. I 
am also grateful for your generosity and I assure you of 
constant prayers that the Fathers and brothers will say 
for you. Every donation made means a lot to us because 
we deeply believe in the truth of the words written in the 
book of the Acts of the Apostles. I would also like to 
thank everyone for our shared prayers during the Holy 
Missions, I hope that they were a time of special grace 
and that they deepened your religious faith. I wish that 
the Holy Spirit fills your hearts. God bless you,  
     Fr Artur Mikrut, O. Cist. 

2. The Easter collection amounted to $40,012.00. Thank 
you all and may God reward you for your generosity! 

3. Mother’s Day. From Sunday, May 13 to Tuesday June 
12, we will pray for the intentions offered for Mother's 
Day. Special Mother’s Day envelopes, on which you can 
write your intentions and first and last names, can be 
found by the entrances to the church. We encourage all 
of you to remember and pray for our mothers, thanking 
them for their dedication, devotion, and service in 
fulfilling and implementing their maternal vocation. 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Zakończenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego po Mzy św. 

o godz. 10:30 rano. 
 

W TYM TYGODNIU:  
1. Poniedziałek: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

*Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które przystąpią  
 do Pierwszej Komunii św. 20 maja.  
*Podczas Mszy św. o 7:00pm złożenie przyrzeczenia 
 Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Wszystkich   
 kandydatów prosimyo przyniesienie świecy, może być to  
 gromnica.  

2. Wtorek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które przystąpią 
do Pierwszej Komunii św. 27 maja. 

3. Środa: 1:00pm Spotkanie Klubu Starszych w Youth Ctr.  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

4. Piątek: Wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika 
*Lekcji religii nie będzie 

5. Sobota: *Lekcji religii oraz zajęć Polskiej Szkoły nie 
będzie. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    III  NIEDZIELA  WIELKIEGO   
       POSTU 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
2. O godz. 11:00 rano uroczysta Msza św. z okazji Jubileuszu 

100-lecia istnienia naszej parafii. Uroczysty bankiet o godz. 
1:00p.m. w Royal Manor, Garfield. Serdeczny zapraszamy 
do udziału. 

3. Msze św. o godz. 7:00, 8:30 i 11:00 rano, oraz 7:00pm. Mszy 
św. o godz. 10:30am i 12:30pm nie będzie. 

 

RÓŻNE: 
1. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o 

miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję 
dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. (Ef 
1, 15- 16). Ksieze Stefanie, drodzy parafianie. Z całego 
serca pragnę złożyć wyrazy wdzięczności za pamięć o 
naszym Opactwie Cysterskim w Wąchocku. Wdzięczny za tę 
hojność i szczodrobliwość zapewniam również o nieustannej 
modlitwie, którą ojcowie oraz bracia otaczają naszych 
dobrodziejów.  Każda ofiara, składana przez naszych 
dobroczyńców cieszy nas również z tego powodu, że 
głęboko wierzymy w prawdę słów zapisanych w Dziejach 
Apostolskich: Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która 
przypomniała ciebie Bogu (Dz 10, 4). Pragnę również 
podziękować za wspólnie przeżyte Misje św., mając 
nadzieję, że stały się czasem szczególnej łaski i przyczyniły 
się do pogłębienia życia religijnego. Pragnąłbym aby ten 
Duch wściąż przepełniał wasze serca, i jak napisał św. 
Łukasz, abyście trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2, 42).  
       o. Artur Mikrut O.Cist 

2. Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim parafianom, 
gościom i przyjaciołom parafii za złożoną ofiarę na Wielkanoc, 
która wyniosła $40,012.00. 

3. W czwartek, 19 kwietnia po Mszy św. o 7pm zebranie 
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

4. Dzień Matki. W miesiącu maju będzie odprawiana Msza św. 
gregoriańska w intencji wszystkich Matek żyjących i tych, które 
odeszły już do wieczności. Msza św. gregoriańska będzie 
odprawiana w każdy dzień począwszy od niedzieli 13 maja do 
wtorku 12 czerwca. Koperty na których prosimy wypisać 
czytelnie intencje: imiona i nazwiska, znajdują się pod chórem. 
Zachęcamy do pamięci i modlitwy w intencji naszych Matek, 
dziękując im za poświęcenie, oddanie dla nas. 
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Niedziela, 8 kwietnia, Chrzty: 
 

1:30PM    Maximilian I. Koza 
 

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

 Poniedziałek 9 kwietnia, 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Msze św. o godz. 7:00 rano i 7:00 
wieczorem. W tym dniu zostanie 
powołana w naszej Parafii Duchowa 
Adopcja Dziecka Poczętego. 

 „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego” jest modlitwą 
w intencji dziecka, zagrożonego zabiciem w łonie matki. 
Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu 
jednej tajemnicy różańca swietego i specjalnej modlitwy w 
intencji dziecka i jego rodziców. Duchową Adopcję może 
podjąć każdy człowiek: osoby świeckie, mężczyźni, 
kobiety, ludzie w każdym wieku. Uroczyste składanie 
przyrzeczenia Duchowej Adopcji odbędzie się w 
poniedziałek 9 kwietnia w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego podczas Mszy św. wieczorowej o godz. 7:00 
wieczorem. 

 Serdecznie zapraszam wszystkich do podjęcia tego 
wielkiego dzieła jakim jest obrona życia każdego 
poczętego dziecka.      Fr Stefan 

      Deklaracje z formułą do przyrzeczenia znajdują 
się na stoliku za ławkami. Dolną część deklaracji z 
modlitwą należy odciąć i zachować do prywatnego 
odmawiania natomiast górną część wypełnioną 
należy złożyć do koszyka umieszczonego na stoliku 
za ławkami w tylnej części kościoła, po każdej Mszy 
św. w niedziele. Każdy podejmujący się Duchowej 
Adopcji na Mszę św. przynosi świecę, może być 
gromnica. 

Święty Marcin I, papież i 
męczennik  

 Marcin pochodził z włoskiego 
miasta Todi (w Umbrii). Był synem 
kapłana Fabrycjusza. Od młodości 
przebywał w Rzymie i należał do jego 
hierarchii duchownej. Wyświęcony na 
diakona, pełnił przez pewien czas 
funkcję apokryzariusza, czyli jakby nuncjusza papieskiego 
na dworze cesarza wschodnio-rzymskiego w 
Konstantynopolu. Po śmierci Teodora I w 649 r. został 
wybrany papieżem i konsekrowany bez zatwierdzenia 
cesarza. Otrzymał wówczas święcenia kapłańskie i sakrę 
biskupią. Konstanty II, dotknięty takim obrotem spraw, 
odmówił uznania Marcina I za prawowitego papieża. 
Marcin I pragnął wyraźnie określić stanowisko Kościoła 
rzymskiego wobec monoteletów, którzy utrzymywali, że 
Pan Jezus posiadał tylko jedną wolę - Bożą, a nie miał woli 
ludzkiej. Zwołał więc - znów bez pytania cesarza - synod w 
kościele Zbawiciela na Lateranie, w którym wzięło udział 
105 biskupów łacińskich i 30 wschodnich z terenów, które 
zajęli Arabowie. W 20 anatemach potępiono tam 
uroczyście błędy monoteletów. Wydano równocześnie 
pismo wyjaśniające, jaka jest prawdziwa nauka katolicka. 
Dokumenty synodu zostały rozesłane do wszystkich 
biskupów i całego duchowieństwa chrześcijańskiego, a 
także do cesarza Konstantyna II.  
 Cesarz poczytał to jako osobisty atak papieża na jego 
autorytet i zareagował bardzo gwałtownie. W 650 r. wysłał 
swojego przedstawiciela, Olimpiusza, egzarchę Rawenny, 
do Rzymu, by aresztował papieża, a biskupów zmusił do 
odwołania dekretów synodu. Olimpiusz widząc jednak 
poparcie, jakim cieszył się papież, zbuntował się przeciw 
cesarzowi i ratował się ucieczką na Sycylię. Podanie głosi, 
że gdy Olimpiusz zamierzał w czasie Mszy świętej 
osobiście dokonać na św. Marcinie porwania, nagle oślepł. 
Konstantyn II wysłał wówczas z wojskiem drugiego 
apokryzariusza w osobie Teodora Kalliopy. Aresztował on 
papieża Marcina 17 czerwca 653 r. i w bardzo ciężkiej i 
upokarzającej podróży zawiódł go na Naksos, gdzie chory 
papież spędził w nędzy cały rok. Następnie Marcin został 
wywieziony do Konstantynopola, gdzie stanął przed sądem 
senatu. Został oskarżony nie o obronę ortodoksyjności i 
potępienie Typos (edykt Konstansa II zakazujący dyskusji 
na temat liczby woli Chrystusa), ale o podżeganie do buntu 
egzarchy Olimpiusza, wzniecenie rozruchów i bezprawne 
ogłoszenie się papieżem.  
 Sąd cesarski skazał papieża na "degradację" ze 
wszystkich święceń duchownych i funkcji. Skazany na 
śmierć, został publicznie odarty z szat pontyfikalnych, 
zakuty w kajdany i poprowadzony przez miasto na miejsce 
kaźni. Za wstawiennictwem patriarchy Konstantynopola 
Pawła II karę śmierci zamieniono Marcinowi na dożywotnie 
zesłanie do Chersonezu na Krym. Zdołał on stamtąd 
napisać list, w którym skarży się, że nie ma nawet kawałka 
chleba, ale modli się, by na Stolicy Apostolskiej nie znalazł 
się heretyk-monoteleta, narzucony przez cesarza. Z 
powodu nieludzkich warunków papież zmarł z biedy i 
udręczenia 13 kwietnia 655 r. Pochowano go w 
miejscowym kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi 
Panny. Jego grób stał się nawet celem pielgrzymek. 
Marcin I był ostatnim, którego Kościół wpisał do katalogu 
świętych papieży i męczenników. 

BYŁEŚ GŁODNY I NIE NAKARMILI CIĘ  
 

 Twój Syn - który stanowi jedno z Tobą i Duchem 
Świętym - prosił Samarytankę o wodę i jeszcze dziś 
rozbrzmiewa w niebiosach bolesny krzyk z Golgoty na 
który odpowiedzią były ocet i żółć... A Ty, Ojcze zmęczony 
już jesteś pukaniem do drzwi zamkniętych z prośbą o 
kawałek chleba którym mógłbyś oszukać głód... 
 
 

 Mimo to ... Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci 
sobą - Kochaj ich mimo to, Jeśli uczynisz cos dobrego, 
zarzucą Ci egoizm i ukryte intencje - Czyń dobro mimo to. 
Jeśli Ci się uda, zyskasz fałszywych przyjaciół i 
prawdziwych wrogów - Staraj się mimo to. Uczciwość i 
otwartość wystawią Cię na ciosy - Bądź mimo to uczciwy i 
otwarty. To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, może 
przez jedną noc lec w gruzach - Buduj mimo to. Twoja 
pomoc jest naprawdę potrzebna. Ale kiedy będziesz 
pomagał ludziom, oni mogą Cię zaatakować - Pomagaj 
mimo to. Daj światu z siebie wszystko, a wybiją Ci zęby - 
Mimo to dawaj światu z siebie wszystko. 

- Matka Teresa z Kalkuty  



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 Egzamin młodzieży z 8-mej klasy, przystępującej do 
Sakramentu Bierzmowania zostanie przeprowadzony w 
niedziele, 29 kwietnia po Mszy św. o godz. 12:30pm w 
auli parafialnej. Obecność wszystkich Kandydatów 
na Mszy św. i egzaminie jest obowiązkowa. 

 

 The Confirmation Final Exam for Candidates in grade 8 
preparing for Confirmation, will take place on Sunday, 
April 29, after 12:30pm Mass in the auditorium. All Can-
didates must attend the Mass & Confirmation Exam. 

People are made for happiness. 
Rightly, then, you thirst for 

happiness.Christ has the answer to 
this desire of yours. But he asks you 

to trust him. True joy is a victory, 
something which cannot be 

obtained without a long and difficult 
struggle. Christ holds the secret of 

this victory. (Welcoming Address, 2) 
~ Pope John Paul II 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

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

Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00 PM in  
 Polish. After Mass, devotion to St. John Paul II, plena
 ry indulgence, and veneration of the relic. 
 

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

First Saturday of each month: Mass and First Saturday  
 devotion in Polish. 
 

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

Czwartek: 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. 
 

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. 
 

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. 

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion on 
May 20, 2018 from 
6:00pm to 7:00pm: 

Monday, April 9, 2018 
Monday, April 16, 2018 
Monday, April 23, 2018 
Monday, April 30, 2018 
Monday, May 7, 2018 

Monday, May 14, 2018 
 

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion on 
May 27, 2018 from 
6:00pm to 7:00pm: 

Tuesday, April 10, 2018 
Tuesday, April 17, 2018 
Tuesday, April 24, 2018 
Tuesday, May 1, 2018 
Tuesday, May 8, 2018 
Tuesday, May 15, 2018 
Tuesday, May 22, 2018 

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św.  
20 maja 2018, odbędą się od 

godz 6:00 do 7:00 
wieczorem: 

poniedziałek, 9 kwietnia 2018 
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 
poniedziałek, 30 kwietnia 2018 

poniedziałek, 7 maja 2018 
poniedziałek, 14 maja 2018 

 

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św. 
27 maja 2018, odbędą się od 

godz 6:00 do 7:00 
wieczorem: 

wtorek, 10 kwietnia 2018 
wtorek, 17 kwietnia 2018 
wtorek, 24 kwietnia 2018 

wtorek, 1 maja 2018 
wtorek, 8 maja 2018 

wtorek, 15 maja 2018 
wtorek, 22 maja 2018 

Gdy będzie wam trudno, gdy 
będziecie w życiu przeżywać jakieś 
niepowodzenie, czy zawód, niech 

myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, 
który was miłuje, który jest wiernym 

towarzyszem i który pomaga 
przetrwać każdą trudność. 

- Św. Jan Paweł II 


