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THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

28 PAŹDZIERNIKA 2018 

TODAY: 
1. Second collection is for electricity. May God bless you 

for your generosity! 
 
 
THIS WEEK:  
1. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after the 

7:00pm Mass. 
2. Thursday: ALL SAINT’S DAY.  

*Holy Day of Obligation.  
*Masses will be at 7:00am, 10:30am, 5:00pm and  
 7:00pm. 
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After  
 Mass, devotion to St. John Paul II and veneration of the  
 relic. 

3. First Friday: ALL SOULS’ DAY.  
*Masses: 7:00am, 10:30am, and 7:00pm. 
*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: Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm. 
*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. 

 
 
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. 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 deceased loved ones. 

2. 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 światło. Za wszelką 

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 
2. Czwartek: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARŁYCH 

*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano oraz 5:00 i 7:00 wieczorem. 
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 7pm. Po Mszy św.  
 nabożeństwo, uzyskanie odpustu zupełnego i uczczenie  
 relikwii. Osobiste prośby i intencje, w których będziemy  
 się modlić podczas nabożeństwa można złożyć do  
 koszyka przy ołtarzu św. Jana Pawła II. 

3. Pierwszy Piątek: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH   
      ZMARŁYCH 
*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 wieczorem.  
*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: Nowenna do Matki Bożej 
 Częstochowskiej po Mszy św. o 7:00 rano.  
*Spowiedz: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.  
*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 jedną 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. Czwartek, piątek i sobota, listopad 8, 9 i 10, o godz. 

6:00pm rekolekcje dla kandydatów przygotowójących się 
do Sankramentu Bierzmowania. Każdy kandydat musi 
wziąć 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. 

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

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

4. „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską 
Szkołę im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 
24 listopada 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! 
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niedziela, 28 października, Chrzty: 
 
   1:30PM   Nicholas Bis 
 
Congratulations to the parents of the 

newly-baptized child. May God 
bless you always. 

W dniu Zaduszek, 
W czas jesieni, 

Odwiedzamy bliskich groby, 
Zapalamy zasmuceni 

Małe lampki - znak żałoby. 
 

Światła cmentarz rozjaśniły, 
Że aż łuna bije w dali, 
Lecz i takie są mogiły, 

Gdzie nikt lampki nie zapali. 
 

Władysław Broniewski "Zaduszki" 

Dear Parishioners! 
 

May Christ's peace be with you! 
 

 I would like to sincerely thank you for your care and 
for building our parish community in both spiritual and 
material dimensions. Thanks be to God for all those who 
joined in the life of the community through participation in 
the Sunday Eucharist, services, adorations, concerts and 
holy missions organized on the occasion of the 100th 
anniversary of our parish, as well as helping the ill and the 
needy. Despite the difficult financial situation, many of you 
felt a desire to renew the house of God, both in the heart 
and materialistically, caring for its beautiful appearance. 
Thank you to all parishioners who showed their love and 
devotion to the parish, with their weekly offering during 
Mass. Thank you for taking part in the fundraiser for the 
renovation of our shrine by purchasing advertisements for 
the journal souvenir book and your abundant participation 
in the beautiful jubilee banquet. I am grateful to God for all 
these gifts, for all that has happened to our parish 
community in Passaic for these 100 years. Thank you for 
people of good heart. 
 

 Beloved, thank you for wanting to live in connection 
with Jesus Christ. With pastoral joy and care I look at the 
elderly, the sick, the parents striving for the spiritual 
development of their children, the young people looking for 
the meaning of life and on the youngest ones. I hope that 
our church is and will always be your HOME. 
 

 Our church is not only a showcase of ourselves, but 
above all a place to meet Jesus. A place of prayer, 
tranquility and concentration, the sacred place in which 
Jesus Christ comes. Our church is a place for everyone: 
healthy and sick, rich and poor, for the seeker and the lost. 
 

 Singing the joyful “Magnificat” and solemn “Te Deum”, 
we showed our gratitude to God for the great favors that 
have come down over the past years and continue to flow 
down to the homes and families of our parish. They have a 
supernatural value through which we gain eternal life. I 
would like to thank all parishioners for their love, 
dedication, devotion, presence, and prayer in the life of our 
parish community. 
 

May God bless you!  

 
        With hope for further development, With Blessing, 

     Rev. A. Stefan Las – Your Pastor  

Kochani Parafianie! 
Pokój Chrystusa niech będzie z Wami! 
 Chciałbym Wam z głębi serca podziękować za Waszą 
troskę i za budowanie naszej wspólnoty parafialnej tak w 
wymiarze duchowym jak i materialnym. Bogu niech będą 
dzięki za tych wszystkich, którzy włączali się w życie 
wspólnoty poprzez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, 
nabożeństwach, adoracjach, koncertach i misjach 
świętych organizowanych z okazji jubileuszu 100-lecia 
naszej parafii, a także przez niesienie pomocy chorym i 
potrzebującym. Pomimo trudnej sytuacji finansowej wielu z 
Was odczuwało pragnienie odnowienia świątyni Boga, 
zarówno tej w sercu jak i tej materialnej troszcząc się o jej 
piękny wygląd. Dziękuję wszystkim parafianom, którzy 
okazali swojej parafii miłość i oddanie, składając co 
tydzień swoją ofiarę podczas Mszy św. Dziękuję za 
wzięcie udziału w zbiórkach na remont naszej świątyni, 
wykupienie ogłoszeń do książki pamiątkowej i liczny udział 
w przepięknym jubileuszowym bankiecie. Jestem 
wdzięczny Panu Bogu za te wszystkie dary, za to 
wszystko, co stało się udziałem naszej wspólnoty 
parafialnej w Passaic przez te 100 lat. Dziękuję za ludzi 
dobrego serca. 
 Dziękuję Wam kochani za pragnienie życia w 
łączności z Jezusem Chrystusem. Z pasterską radością a 
zarazem troską patrzę na osoby starsze, chore, na 
rodziców zabiegających o rozwój duchowy swoich dzieci, 
na młodych szukających sensu życia i na tych 
najmłodszych. Żywię nadzieję, że nasz kościół jest i 
zawsze będzie Waszym DOMEM. 
 Nasz kościół to nie tylko wizytówka nas samych, ale 
przede wszystkim to miejsce spotkania z Jezusem. 
Miejsce modlitwy, wyciszenia i skupienia, święta 
przestrzeń, w której przychodzi Jezus Chrystus. Nasza 
świątynia jest miejscem dla każdego: zdrowego i chorego, 
bogatego i biednego dla poszukującego i zagubionego. 
 Wyśpiewując radosne Magnificat i uroczyste Te 
Deum okazaliśmy wdzięczność Panu Bogu za ogrom łask, 
jakie spłynęły na przestrzeni minionych lat i wciąż spływają 
na domy i rodziny naszej parafii. Mają one wartość 
nadprzyrodzoną, przez którą zdobywamy życie wieczne. 
Wszystkim parafianom dziękuję za miłość, poświęcenie, 
oddanie, obecność i modlitwę w życiu naszej wspólnoty 
parafialnej.  
Bóg zapłać! 

Z nadzieją na dalsze budowanie błogosławi 
Ks. A. Stefan Las - Wasz Proboszcz 



 

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 

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

 
 To all dear parishioners, Directors of the Polish School, 
CCD Religious Program, and Preschool, Catechists, Teach-
ers, Parents, Children, members of the Guard of Honor, 
Altar servers, lectors, organist Jan Koszela, soloist Eliza 
Leszczynski, and violinist Alek Zawistowski, I would like to 
whole heartedly thank all of you for your participation & at-
tendance 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 
        Fr. Michał 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 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. 

 

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

 

 Sobota 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, 
które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. 
Obecność wszystkich dzieci jest wymagana. 

 

 Saturday, December 8, during 7:00pm Mass, blessing of 
rosaries & prayer books for children who are preparing for 
the Sacrament of First Holy Communion in 2019. Attend-
ance is mandatory. 

 

 All applications for children receiving First Holy 
Communion in 2019, must be returned no later then 
December 15, 2018 during parish office hours. 

 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2019, należy zwrócić 
najpóźniej do 15 grudnia 2018 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along 
with the Certificates of Baptism are due December 15th 

 

during parish office hours. 
 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do 
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy 
zwrócić do 15 grudnia w godzinach otwarcia kancelarii 
parafialnej. 

 

 Bożonarodzeniowe Jasełka: Serdecznie wszystkich 
zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek. 
Przedstawienie odbędzie się w sobotę, dnia 15 grudnia, w 
auli pod kościołem. 

   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 
 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. 


