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TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

21 PAŹDZIERNIKA 2018 

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

bless you for your generosity! 
 

THIS WEEK:  
1. Monday: Saint John Paul II, pope  

*At 10:30am & 7:00pm Mass, devotion, & veneration of  
 the relic of St. John Paul II. All students in CCD classes &  
 Polish School grades 1 & 2 are obligated to attend Mass &  
 devotions with their parents at 7:00pm. After the 7:00pm  
 Mass, a meeting will be held in the church for all parents  
 whose child is in grades 1 & 2. Every student’s attendance  
 complies with their CCD completion requirement. 

2. Tuesday: At 10:30am & 7:00pm Mass, devotion, & 
veneration of the relic of St. John Paul II. All students in 
CCD classes & Polish School grade 8 are obligated to 
attend Mass & devotions with their parents at 7:00pm. After 
the 7:00pm Mass, a meeting will be held in the church for all 
parents whose child is in grade 8. Every student’s 
attendance complies with their CCD completion 
requirement. 

3. Wednesday: At 10:30am & 7:00pm Mass, devotion, &  
 veneration of the relic of St. John Paul II. Children in  
 CCD classes and Polish School grades Pre-school: 3 year  
 olds and 4 year olds are obligated to attend Mass &  
 devotions with their parents at 7:00pm. After the 7:00pm  
 Mass, a meeting will be held in the church for all parents  
 whose child is in grades Pre-school: 3 year olds and 4 year  
 olds. Every student’s attendance complies with their CCD  
 completion requirement.  
*1:00pm Leisure Meeting in Youth Center.  

4. Thursday: At 10:30am & 7:00pm Mass, devotion, & 
veneration of the relic of St. John Paul II. Children in 
CCD classes and Polish School grade „0” are obligated to 
attend Mass & devotions with their parents at 7:00pm. After 
the 7:00pm Mass, a meeting will be held in the church for all 
parents whose child is in grade „0”. Every student’s 
attendance complies with their CCD completion 
requirement. 

5. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm. 
*At 10:30am & 7:00pm Mass, devotion, & veneration of  
 the relic of St. John Paul II. Students in CCD classes and  
 Polish School grades 3 & 4 are obligated to attend Mass &  
 devotions with their parents at 7:00pm. After the 7:00pm 
 Mass, a meeting will be held in the church for all parents  
 whose child is in grades 3 & 4. Every student’s attendance  
 complies with their CCD completion requirement. 

6. Saturday: Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm. 
*Novena prayers after 7:00am Mass. 
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  

 

NEXT SUNDAY:       XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for electricity. 
 

OTHERS: 
1. All Confirmation Candidates who are scheduled to receive 

the Sacrament of Confirmation in 2019, must participate in 
the Confirmation Retreat on Thursday, Friday and 
Saturday, November 8th, 9th and 10th from 6:00pm in 
the Shrine. On Saturday, during the 7:00pm Mass 
Blessing of crosses for all Candidates. Attendance is 
mandatory for all candidates & parents. 

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

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Całotygodniowy odpust ku czci Św. Jana Pałwa II.  

*PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: Msze św. o 10:30am i 7:00pm  
 Nabożeństwo do św Jana Pawła II o godz. Po Mszy św. o  
 10:30am i 7:00pm. Spowiedz św. w każdy dzień i 30  
 minut przed każdą Mszą sw. Zachęcamy do udziału. 

2. Poniedziałek: Uroczystość św. Jana Pawła II, papieża 
*Różaniec o godz. 10:00am. Msze św. o godz. 10:30am i  
 7:00 pm. Po Mszy św. o 7:00pm nabożeństwo do św. Jana  
 Pawła II i zebranie rodziców dzieci klas 1 i 2. Obecność  
 rodziców i dzieci obowiązkowa. 

3. Wtorek: Różaniec o godz. 10:00am. Msze św. o godz. 
10:30am i 7:00 pm. Po Mszy św. o godz. 7:00pm 
nabożeństwo do św. Jana Pawła II i zebranie rodziców 
młodzieży klas 8-ych, które przygotowują się do Sakramentu 
Bierzmowania. Obecność rodziców i młodzieży 
obowiązkowa. 

4. Środa: Rożaniec o 10:00am. Msze św.: 10:30am i 7:00pm.  
*Po Mszy św.o 7:00pm nabożeństwo do św. Jana Pawła II i  
 zebranie rodziców i dzieci 3 i 4 lata. Obecność rodziców i  
 dzieci obowiązkowa.  
*Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center. 

5. Czwartek: Różaniec o 10:00am. Msze św.: 10:30am i 
7:00pm. Po Mszy św. o 7:00pm nabożeństwo do św. Jana 
Pawła II i zebranie rodziców i dzieci klas ”0”. Obecność 
rodziców i dzieci obowiązkowa. 

6. Piątek: Różaniec o 10:00am. Msze św.: 10:30am i 7:00pm. 
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Po Mszy św. o 7:00pm nabożeństwo do św. Jana Pawła II i  
 zebranie rodziców dzieci klas 3 i 4. Obecność rodziców i 
dzieci obowiązkowa. 

7. Sobota: 6:30am Różaniec, Msza św. i nabożeństwo do św.  
 Jana Pawła II.   
*Spowiedz: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*5:00pm Msza św. po angielsku.   
*7:00pm Msza św. po polsku i nabożeństwo do św. Jana  
 Pawła II i zebranie rodziców dzieci klas 5. Obecność  
 rodziców i dzieci obowiązkowa. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 
2. Uroczyste zakończenie całotygodniowego odpustu 

parafialnego podczas sumy pontyfikalnej o 10:30am. 
 
RÓŻNE: 
1. WYPOMINKI: W każdym dniu listopada będzie odprawiana 

Msza św. za zmarłych poleconych wypominkach. Koperty na 
wypominki znajdują się przy drzwiach wyjściowych. Prosimy 
o czytelne wypisywanie imion i nazwisk zmarłych poleconych 
w wypominkach. 

2. Czwartek, piątek i sobota, listopad 8, 9 i 10, o godz. 
6:00pm rekolekcje dla kandydatów przygotowyjących się do 
Sankramentu Bierzmowania. Każdy kandydat musi wziąc 
udział w rekolekcjach. W sobotę podczas Mszy św. o godz. 
7:00 wieczorem, poświęcenie krzyży które otrzymają 
kandydaci. Obecność wszystkich kandydatów oraz ich 
Rodziców jest obowiązkowa. 
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Św Jan Paweł II  
 W nocy z 28 na 29 września 
1978 roku po zaledwie 33 dniach 
pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I. 
 14 października rozpoczęło się 
więc drugie już w tym roku konklawe - 
zebranie kardynałów, mające wyłonić 
nowego papieża. 16 października 1978 roku około godziny 
17.15 w siódmym głosowaniu metropolita krakowski, 
kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął 
imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił 
wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM! Nowy biskup 
Rzymu udzielił pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" 
- "Miastu i Światu".  
 22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się 
uroczysta inauguracja pontyfikatu, a następnego dnia 
pierwsza audiencja dla 4000 Polaków zgromadzonych w 
auli Pawła VI. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął 
katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana na Lateranie, stając 
się w ten sposób Biskupem Rzymu.  
 W ciągu kolejnych 27 lat posługiwania na Stolicy 
Apostolskiej Jan Paweł II przewodniczył ponad tysiącu 
audiencji generalnych, odbył 102 pielgrzymki zagraniczne i 
140 na terenie Włoch. Łącznie poza terenem Włoch Jan 
Paweł II spędził ok. 7% pontyfikatu. Złożył 300 wizyt w 
rzymskich parafiach. Napisał 14 encyklik, 12 adhortacji 
apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 41 listów 
apostolskich i 25 listów "motu proprio". Dokonał 
kanonizacji blisko 500 osób (ok. 400 z nich to 
męczennicy), beatyfikował 1320 sług Bożych (w tym 
ponad 1000 męczenników). Odbyło się 8 konsystorzy 
związanych z kreacją nowych kardynałów, 6 zgromadzeń 
generalnych synodu biskupów.  
 Powyższe dane statystyczne nie oddają jednak nawet 
skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyfikatu 
pierwszego w dziejach Kościoła Papieża-Polaka. Przez 27 
lat, jakie upłynęły od chwili objęcia przez Karola Wojtyłę 
godności Następcy Piotra, zmienił się Kościół i świat. Jan 
Paweł II, mimo postępującej choroby, nigdy nie przestał 
być świadkiem Chrystusowej Ewangelii.  
 Odszedł do Pana po wieczną nagrodę 2 kwietnia 
2005 r. o godzinie 21:37. Jego następcą na stolicy 
Piotrowej został kard. Józef Ratzinger, który przyjął imię 
Benedykt XVI. 29 czerwca 2005 r. rozpoczęto proces 
beatyfikacyjny Sługi Bożego Karola Wojtyły - papieża Jana 
Pawła II. Jego beatyfikacji dokonał w Rzymie na Placu 
Świętego Piotra papież Benedykt XVI w dniu 1 maja 2011 
r.  
 Kanonizacja bł. Jana Pawła II planowana jest na 
Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r.  

 

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 logopedyczne 

 Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 

 Przygotowanie do zerówki 

 2018 Bishop’s Annual Appeal         Here I Am, Lord!  
Our Diocese is blessed that there has been an increase 
in the number of seminarians over the years.  Let’s 
continue to pray for these men as they concentrate on 
their studies and reflect on how they will one day serve 
our parishes. They deserve all our support, and one way 
to show this is by giving to the Bishop’s Annual Appeal. 
The Appeal helps fund the significant financial costs 
associated with years of room, board, tuition and other 
related expenses.  Your gift today helps prepare our 
seminarians for the future. For you convenience, you 
can make an online gift or pledge at 
www.2018appeal.org.  May God bless you for your 
support! 

 

 Doroczny Apel Biskupa        Oto jestem Panie!
Nasza diecezja jest błogosławiona, ponieważ przez 
ostatnie lata wzrosła liczba seminarzystów. Dlatego 
kontynuujmy modlitwę za tych młodych ludzi, którzy 
przez studia przygotowują się do służby w naszych 
parafiach. Zasługują oni na całe nasze wsparcie, a 
jednym ze sposobów, aby to pokazać jest doroczny apel 
biskupa. Wasze wsparcie pomoże w sfinansowaniu 
znacznych kosztów związanych z formacją seminaryjną 
kleryków. Twoja donacja może dzisiaj pomóc w  
przygotowaniu naszych seminarzystów na przyszłość. 
Jeśli chcesz pomóc możesz to uczynić online lub 
korzystając ze strony www.2018appeal.org. Niech Bóg 
was błogosławi za wasze wsparcie! 

 Thursday, November 1, All Saints Day. Masses: 
7:00am, 10:30am, 5:00pm & 7:00pm. From Thursday, 
November 1 to Friday, 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 de-
ceased loved ones. 

 

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

 

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

 

 Niedziela, 11 listopada, podczas sumy o godz. 
10:30am będziemy modlić się i obchodzić uroczystość 
100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Zachęcamy 
Parafian rodziców, katechetow, nauczycieli, uczniów 
lekcji religii i polskiej szkoły oraz organizacje do udziału  

 

 W środę, 21 listopada po Mszy św. o 7:00 wieczorem 
zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. 

http://www.2018appeal.org
http://www.2018appeal.org


   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. 

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 
 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. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. 
JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia 
Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice mają 
obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w nabożeństwie do św. 
Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   
  sobota, 20 października: kl. 6 i 7  
  poniedziałek, 22 października: kl. 1 i 2  
  wtorek, 23 października: kl. 8  
  środa, 24 października: kl. 3latka i 4latka   
  czwartek, 25 października: kl. „0”    
  piątek, 26 października: kl. 3 i 4  
  sobota, 27 października: kl. 5  

 

 Sobota, 20 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają do: kl. 6 i 7. Obecność rodziców i młodzieży 
obowiązkowa. 

 

 Saturday, October 20, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 6th & 
7th grade. Attendance is mandatory. 

 

 Poniedziałek, 22 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 i 2. Obecność rodziców i 
dzieci obowiązkowa. 

 

 Monday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 1st & 
2nd grade. Attendance is mandatory. 

 

 Wtorek, 23 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami młodzieży 
klasy 8-mej, która przygotowuje się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność rodziców i młodzieży 
obowiązkowa. 

 

 Tuesday, October 23, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child is currently in 
the 8th grade and is preparing for the Sacrament of 
Confirmation in 2019. Attendance is mandatory. 

 

 Piątek, 26 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają do: kl. 3 i 4. Obecność rodziców i dzieci 
obowiązkowa. 

 

 Friday, October 26, after the 7:00pm Mass, a meeting will be 
held in the church for all parents whose child attends: 3rd & 
4th grade. Attendance is mandatory. 

 

 Sobota, 27 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają do: kl. 5. Obecność rodziców i dzieci 
obowiązkowa. 

 

 Saturday, October 27, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 5th 
grade. Attendance is mandatory. 

 

 Czwartek, piątek i sobota, listopad 8, 9 i 10, o godz. 6:00pm 
rekolekcje dla kandydatów przygotowyjących się do 
Sankramentu Bierzmowania. Każdy kandydat musi wziąc 
udział w rekolekcjach. W sobotę podczas Mszy św. o godz. 
7:00 wieczorem, poświęcenie krzyży które otrzymają 
kandydaci. Obecność wszystkich kandydatów oraz ich 
Rodziców jest obowiązkowa. 

 

 All Confirmation Candidates who are scheduled to receive the 
Sacrament of Confirmation in 2019, must participate in the 
Confirmation Retreat on Thursday, Friday and Saturday, 
November 8th, 9th and 10th from 6:00pm in the Shrine. 
On Saturday, during the 7:00pm Mass Blessing of 
crosses for all Candidates. Attendance is mandatory for 
all candidates & parents. 


