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THIRD SUNDAY OF EASTER 
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

15 KWIETNIA 2018 

TODAY:  
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May 

God bless you for your generosity! 
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 12:30pm. 

 
THIS WEEK:  
1. Monday: 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: Our Lady of Perpetual Help Devotions after 

7:00pm Mass 
4. Thursday: 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. 

5. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.   
6. Saturday: Saint Anselm, Bishop, Doctor of the church  

*Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after the  
 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.   
*Polish School classes at 10:15am.  

 
NEXT SUNDAY:    FOURTH  SUNDAY  OF  EASTER 
1. Second collection is for Human Development. 
 
OTHERS: 
1. 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 
Candidates must attend the Mass & Confirmation 
Exam. 

2. 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. 

3. MONDAY - FRIDAY:  White Week from May 28 to June 
1. Mass will be celebrated every evening at 7pm for the 
children who received First Holy Communion. We ask 
that the parents of the F.H.C. class make every effort to 
attend this week with their children dressed in their 
Communion attire. Closing of White Week will be on 
Friday, June 1. On Thursday, May 31, all children will 
meet in the auditorium after Mass. 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
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. 

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

 

W TYM TYGODNIU:  
1. Poniedziałek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które 

przystąpią do Pierwszej Komunii św. 20 maja. 
2. Wtorek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które 

przystąpią do Pierwszej Komunii św. 27 maja. 
3. Środa: Po Mszy św. o 7pm zebranie członków Duchowej 

Adopcji Dziecka Poczętego. 
4. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 

7:00pm. Po Mszy św. nabożenstwo do św. Jana Pawła II, 
uzyskanie odpustu zupełnego i uczczenie relikwii.  

5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
6. Sobota: Wspom. św. Anzelma biskupa i doktora Kościoła 

*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:  IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Human Development. 
 

RÓŻNE: 
1. 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. 

2. Drodzy Parafianie i Przyjaciele, Św. Jan Paweł II 
powiedział, że parafia jest uprzywilejowanym miejscem 
dawania świadectwa miłości i że stanowi najgodniejszy teren 
jej praktykowania. Jubileusz jest szczególnym czasem  
i okazją wdzięczności Panu Bogu, za otrzymane łaski i dary 
oraz piękno naszej świątyni. Dzisiaj wspominamy  
i dziękujemy wszystkim budowniczym, dobrodziejom  
i parafianom tej świątyni, którzy budowali tę świątynię z 
kamienia przez sto lat oraz świątynię duchową tworzoną 
przez wiernych. Pokładamy wiarę i nadzieję, że już dostąpili 
oglądania Oblicza Najwyższego. Dziękuję Panu Bogu, za dar 
wspólnoty parafialnej, tych wszystkich, których 
zaangażowanie i praca pozwala cieszyć się dzisiaj tą doniosłą 
rocznicą. Szczególne zadanie w budowaniu tej świątyni ma 
rodzina. W dobrych rodzinach rodzi się wiara i wartości 
chrześcijańskie, tak potrzebne dzisiaj młodemu pokoleniu. 
Potrzeba wiele wysiłku, aby wytrwać w wierności małżeńskiej 
i by rodziny przyjmowały życie jako dar od Boga. Wspólnota 
Parafialna budowana przez Słowo Boże i Eucharystię, była 
nieustannym miejscem głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu 
i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem. Wdzięczny 
Panu Bogu za wspaniały dar Jubileuszu 100-lecia istnienia 
naszej Rodziny Parafialnej Matki Bożej Różańcowej 
śpiewajmy z całej duszy i serca „Te Deum laudamus”… 
prosząc gorąco o dalsze lata istnienia i świetności tej świątyni 
na pożytek Ludu Bożego i chwały Pana Boga. Niech Bóg 
wszechmogący przez wstawiennictwo Matki Bożej 
Różańcowej patronki Parafii i św. Jana Pawła II patrona 
tutejszego Diecezjalnego Sanktuarium Św. Jana Pawła II nam 
błogosławi, niechaj nas strzeże; niech rozjaśni oblicze swoje 
nad nami i niech nas otacza swym miłosierdziem i obdarza 
pokojem.       Fr Stefan 

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

+Władysława Knurowska 
 
 

rq. Syn z rodziną 



669 

CONFIRMATION 2018 
All Confirmation Candidates scheduled to receive the 

Sacrament of Confirmation in 2018, must participate in 
the following additional classes, held in the church: 

 Wednesday, May 2, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Wednesday, May 9, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Wednesday, May 16, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Wednesday, May 23, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Wednesday, May 30, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 
 

 Rehearsal with Sponsors before Confirmation: 
Monday, June 4, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 

Attendance for all candidates and their sponsors is 
mandatory. If a sponsor cannot attend, then one parent must 

attend and teach the sponsor his role during Confirmation 
mandatory. 

 Confession before Confirmation: 
Thursday, June 7, 2018  at 5:30p.m. 

Attendance for all parents, candidates and their sponsors 
must go to Confession. Attendance is mandatory. 

 Sacrament of Confirmation Mass: 
Saturday, June 9, 2018  at 5:00p.m. Mass 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet in 
the church auditorium no later than 4:15p.m. 

BIERZMOWANIE 2018 
Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2018r. musi wziąć udział w dodatkowych 
lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 środa, 2 maja, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 

 środa, 9 maja, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 

 środa, 16 maja, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 

 środa, 23 maja, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 

 środa, 30 maja, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 
 

 Próba z świadkami przed Bierzmowaniem: 
poniedziałek, 4 czerwca, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 

Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz ich 
świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek nie 

może być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go 
zastąpić i pouczyć o spełnieniu roli podczas Bierzmowania. 

 Spowiedź św. przed Bierzmowaniem: 
czwartek, 7 czerwca, 2018 o godz. 5:30 wieczorem 

Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni przystąpić 
do Sakramentu Spowiedzi św. 

 Sakrament Bierzmowania: 
sobota, 9 czerwaca, 2018, Msza św. o godz. 5:00p.m.  

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą być 
obecni o godzinie 4:15 p.m. w sali pod kościołem. 

Święty Anzelm z Canterbury, 
biskup i doktor Kościoła  

 Anzelm urodził się w możnej rodzinie 
w miasteczku Aosta (Piemont) w 1033 r. 
Zatroskana o duszę dziecka głęboko 
religijna matka oddała Anzelma do 
klasztoru benedyktynów w tym samym 
mieście. Kiedy chłopiec miał 15 lat, tak 
dalece zasmakował w życiu mnichów, że 
postanowił z nimi pozostać do końca życia. 

Opat jednak chłopca nie przyjął, by nie narazić się ojcu, który 
miał wobec syna zupełnie inne zamiary. Po śmierci matki 
Anzelm poszedł śladami ojca. Miał przecież dopiero 20 lat i 
życie mu się uśmiechało. Opuścił więc dom rodzinny i przez 
trzy lata wędrował po świecie, żądny przygód. 
 Odczuł całą gorycz, jak też zwodniczość przyjemności 
tego świata. Tęsknota za życiem zakonnym zaczęła brać 
stopniowo górę nad chęcią użycia. Kiedy więc miał już 27 lat, 
w roku 1060 wstąpił do benedyktynów w Le Bec, w północnej 
Francji, gdzie opatem był słynny uczony, bł. Lanfrank. Kiedy w 
roku 1063 Lanfrank został opatem w Caen, jego następca, 
Herluin, mianował Anzelma przeorem w Le Bec. Młody 
przełożony rychło pozyskał sobie serca współbraci troską o ich 
potrzeby materialne i duchowe, a także przykładem zakonnego 
życia. Nie wynosił się nad współbraci, chciał być raczej ich 
sługą. Szczególny entuzjazm wzbudził wykładami wśród 
młodzieży zakonnej oraz niezwykłą wiedzą, erudycją, 
nowoczesnym ujmowaniem problemów, traktowaniem 
uczniów. Toteż po śmierci Herluina (1078) wszyscy na jego 
następcę wybrali Anzelma. Ten zgodził się, ale sprawy 
administracyjne oddał komuś innemu, by mieć wolny czas dla 
współbraci i na studia. Tak więc rządził szczęśliwie klasztorem 
przez 14 lat jako przeor, a przez lat 15 jako opat. W tym czasie 
w Le Bec powstały jego dzieła: Monolog, Wprowadzenie, O 
dziewictwie, O wolnej woli, O gramatyce i O przypadku diabła. 
Jako opat nawiązał kontakty z najwybitniejszymi 
osobistościami - świeckimi i duchownymi: składał wizyty, 
udzielał rad, brał żywy udział w zjazdach i synodach. To 
zjednywało mu powszechny szacunek. 
 Dlatego po śmierci arcybiskupa Canterbury, kiedy 
Lanfrank w 1070 r. został prymasem Anglii, zaprosił Anzelma 
na Wyspy. Przedstawił mu sytuację Anglii po niedawnych 
najazdach pogańskich Normanów. W 1093 r. bł. Lanfrank 
umarł. Przed śmiercią na swego następcę zaproponował 
właśnie Anzelma. Król Anglii, Wilhelm II, wyraził na to zgodę. 
Opór stawiali mnisi opactwa w Le Bec. W końcu jednak musieli 
ustąpić. Anzelm opuścił gościnną Francję i udał się do Anglii. 
 Królowie angielscy, Wilhelm I Zdobywca (+ 1087) i 
Wilhelm II Rudy (+ 1100), byli przyzwyczajeni do sprawowania 
wyłącznej opieki nad Kościołem w Anglii. Jakąkolwiek 
ingerencję z zewnątrz, nawet z Rzymu, traktowali zazdrośnie, 
uważając, że godzi w ich suwerenność. Lanfrank miał tak 
ogromny autorytet, że trudno było z nim walczyć, ale po jego 
śmierci król chciał utracone wpływy nad Kościołem na nowo 
odzyskać. Dlatego usiłował uzależnić Anzelma od siebie. 
Prymas musiał wyjechać na kontynent. Prosił Urbana II, aby 
zwolnił go z urzędu arcybiskupa, ale bezskutecznie. Przez 
pewien czas wiódł życie tułacze. 
 Kiedy po śmierci Wilhelma II na tron wstąpił Henryk I, na 
jego zaproszenie prymas Anzelm powrócił do Anglii. Realizując 
wytyczne papieskie dotyczące inwestytury, wszedł w ponowny 
konflikt z władcą. Został skazany na wygnanie. Porozumienie 
między Rzymem i królem, który zrzekł się władzy mianowania 
biskupów i obsadzania urzędów kościelnych, umożliwiło 
Anzelmowi powrót do Canterbury. Witany radośnie przez kler i 
lud, powrócił na swoją stolicę. W ostatnich latach rządów 
musiał zwalczać pretensje metropolity Yorku do tytułu prymasa 
Anglii. Nawiązał serdeczne stosunki z hierarchią Szkocji i 
Irlandii. Zajął się także reformą klasztorów i popierał ich rozwój. 
Powstały wtedy jego dzieła teologiczne i filozoficzne, m.in. List 
o wcieleniu Słowa, O pochodzeniu Ducha Świętego, Dlaczego 

Bóg stał się człowiekiem, O dziewiczym poczęciu, O grzechu 
pierworodnym. Dzieła te utorowały drogę do syntezy 
scholastycznej - stąd nazywany jest "ojcem scholastyki". 
Stworzył podstawę do rozważań wzajemnego stosunku wiary i 
rozumu, które nie wykluczają się, ale uzupełniają. Według 
biskupa Anzelma wiara uprzedza rozum, a ten wyjaśnia jej 
tajemnice. Anzelm daje pierwszeństwo wierze. Głośne stało się 
jego zdanie: "Nie pragnę wiedzieć, aby móc wierzyć, ale 
wierzę, aby móc rozumieć".  
 Zmarł w roku 1109 i został pochowany w katedrze w 
Canterbury. O jego kanonizację zabiegał jeden z kolejnych 
prymasów Anglii, św. Tomasz Becket (+ 1170), ale dopiero 
papież Aleksander VI w roku 1492 zezwolił na jego kult, a 
papież Aleksander VIII w roku 1690 wpisał go uroczyście do 
katalogu świętych. W roku 1720 Klemens XI ogłosił go 
doktorem Kościoła. Relikwie św. Anzelma do dziś spoczywają 
w katedrze w Canterbury, mimo że jest ona obecnie w ręku 
prymasów anglikańskich. 



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. 

   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 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 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, 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, 17 kwietnia 2018 
wtorek, 24 kwietnia 2018 

wtorek, 1 maja 2018 
wtorek, 8 maja 2018 

wtorek, 15 maja 2018 
wtorek, 22 maja 2018 

Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 
2017/18 

 

 Zakończenie Roku Katechetycznego 2017/18 
piątkowych lekcji religii odbędzie się w piątek 18 maja 
2018. Uroczysta Msza św. rozpocznie się o 7:00pm. Po 
Mszy św., uczniowie udadzą się do swoich klas, gdzie 
odbędzie się rozdanie świadectw.  

 

 Closing of the 2017/18 Catechetical year on Friday, 
May 18, 2018 with a 7:00pm Mass, for all students at-
tending CCD Religion classes on Fridays. After Mass, 
all students will receive their certificates in their class-
room.  

 

 Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 
2017/18 jest zaplanowane na sobotę 19 maja 2018. 
Uroczysta Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 
9:00 rano. W kościele dyrekcja wręczy uczniom główne 
nagrody i wyróżnienia, świadectwa zostaną rozdane 
uczniom w klasach. Prosimy o odebranie dzieci 
najpóźniej do godziny 11 rano. 

 

 Closing of the 2017/18 Catechetical and School year on 
Saturday, May 19, 2018 with 9:00am Mass for all stu-
dents attending CCD Religion, Polish Preschool, and 
Polish School classes on Saturdays. We ask that all 
parents/guardians pick their students up by 11:00 AM. 


