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Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki 
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Tel.: 973-928-4885            www.akademiamalucha.us 

e-mail: info@akademiamalucha.us 

Sunday Masses: 
 Saturday: 5:00 P.M. & 7:00P.M. 
 Sunday: 7:00, 8:30, & 10:30 A.M., 12:30 & 7:00 P.M. 
 
Weekday Masses: 
  7:00 A.M. & 7:00 P.M.  
 
Confessions: 
 Saturdays: 4:00 - 5:00 P.M. 
 Sundays: 30 minutes before each Mass 
 Daily:  6:30 - 7:00 morning & evening 
 

Baptisms:  Please contact the parish office in order to make 
  arrangements for the date and time of the 
  Baptism. 

Msze św. w Niedzielę: 
 Sobota: 5:00 P.M. i 7:00P.M. 
 Niedziela:  7:00, 8:30 i 10:30 A.M., 12:30 i 7:00 P.M. 
 

Msze św. w tygodniu: 
   7:00 rano i 7:00 wieczorem 
 
Spowiedź: 
 Sobota: 4:00 - 5:00 po południu 
 Niedziela: 30 minut przed każdą Mszą św. 
 Codziennie: 6:30 - 7:00 rano i wieczorem 
 

Chrzest:  Prosimy o skontaktowanie się z kancelarią 
    parafialną w celu ustalenia daty i godziny 
    Chrztu św. 

Parish Office Hours 
 

 Monday, Tuesday, & Friday: 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
       4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
       Wednesday & Thursday: 4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
         Saturday: 8:30 A.M. - 2:00 P.M. 
 

Sundays, Holy Days, Holidays:  OFFICE IS CLOSED 
For all other appointments, please call the rectory. 

Kancelaria Parafialna jest czynna: 
 

 Poniedziałek, Wtorek i Piątek: 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
       4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
      Środa i Czwartek: 4:00 P.M. - 8:00 P.M. 
       Sobota: 8:30 A.M. - 2:00 P.M. 
 

W Niedzielę, Święta Kościelne i państwowe 
kancelaria parafialna jest nieczynna. 

 

HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 
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THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

4 LISTOPADA 2018 

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

you for your generosity! 
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. 

4. 2018 Bishop’s Annual Appeal         Here I Am, Lord!  
When you give to a charitable organization, it is important 
to be confident that the funds are used wisely. Please know 
that your gift to the Bishop’s Annual Appeal supports the 
following causes: our Catholic Charities agencies, 
seminarian education, our urban elementary schools and 
our priests’ retirement residence and priests’ extraordinary 
healthcare needs. In addition, 50% of all funds received 
over a parish’s goal is returned to the parish directly for its 
own needs. Appeal funds are used for no other purpose 
and serve only those who live in Morris, Passaic and 
Sussex counties. You can make a pledge with confidence 
when you give to the Bishop’s Annual Appeal. For your 
convenience, you can make an online gift or pledge at 
www.2018appeal.org. Thank you! 

 
THIS WEEK:  
1. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after the 

7:00pm Mass. 
2. Thursday — Saturday: All Confirmation Candidates 

scheduled to receive the Sacrament of Confirmation in 
2019, must participate in the Confirmation Retreat from 
6:00pm in the Shrine. 

3. Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. 
After Mass, devotion to St. John Paul II and veneration of 
the relic. 

4. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm. 
5. Saturday: Saint Leo the Great, pope, doctor of the Church 

*Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm.  
*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  
*During the 7:00pm Mass, Blessing of crosses for all  
 Candidates. Attendance is mandatory for all candidates &  
 parents. 

 
NEXT SUNDAY:       XXXII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment.  
 
OTHERS: 
1. 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. 
Attendance is mandatory. 

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

3. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along 
with the Certificates of Baptism are due December 15th, 
2018  during parish office hours. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. Za wszelką 

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Żywność w puszkach dla rodzin wielodzietnych, biednych i 

bezdomnych można złożyć do pudła pod chórem.  
3. Doroczny Apel Biskupa            Oto jestem Panie! 

Wspierając organizacje charytatywne, możesz być pewny, że 
fundusze są wykorzystywane mądrze. Fundusze z 
Dorocznego Apelu Biskupa przeznaczane są na cele 
charytatywne, edukację seminarzystów, nasze szkoły miejskie 
i emeryturę naszych księży oraz wyjątkowe potrzeby duchowe 
księży. Ponadto jeśli parafia zbierze więcej niż zaplanowano 
wtedy 50% otrzymanych funduszy jest zwracanych 
bezpośrednio do parafii. Ofiary przeznaczone na Apel Biskupa  
służą tylko tym, którzy mieszkają w powiatach Morris, Passaic 
i Sussex. Dlatego możesz nam zaufać i wesprzeć Coroczny 
Apel Biskupa. Jeśli chcesz pomóc możesz to uczynić online 
lub korzystając ze strony www.2018appeal.org. Niech Bóg 
was błogosławi za wasze wsparcie! 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Czwartek-Sobota: Rekolekcje dla kandydatów przygotow. do 

Sakramentu Bierzmowania od godz. 6:00 pm. 
2. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
3. Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  

*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.   
*Poświęcenie krzyży,o godz. 7:00pm, Obecność wszystkich  
 kandydatów oraz ich rodziców jest obowiązkowa.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
2. Uroczysta suma o 10:30am z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości Polski. Zachęcamy Parafian, rodziców, 
katechetów, Nauczycieli, uczniów lekcji religii i polskiej szkoły 
oraz organizacje do udziału. 

 

RÓŻNE: 
1. „Zabawa Andrzejkowa” o godz. 7:00pm. DJ VALDI będzie 

grał do tańca. Domowe i smaczne dania oraz zapewniamy 
miłą atmosferę. Bilet $50.00 od osoby i można nabyć w 
kancelarii parafialnej. wszystkich serdecznie! zapraszamy  

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

3. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 33-dniowych 
ćwiczeniach duchowych przygotowujących do aktu ofiarowania 
się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję na podstawie „Traktatu 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. 
Ludwika Marii Grignon de Monfort. Reguła tych rekolekcji 
polega na tym, że wszyscy zaczynamy indywidualnie w swoich 
domach i przez 33 dni zgodnie z wspomnianą książką, 
czytamy fragmenty do rozważenia na każdy dzień rekolekcji 
(potrzeba przeznaczyć około 30 minut dziennie na ćwiczenia 
duchowe). Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha 
tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa. 
Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. 
Jest on podzielony na 3 tygodniowe okresy. W pierwszym 
poznajemy samych siebie, swoje grzechy i cnoty. Drugi okres 
jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. 
Trzeci tydzień to poznawanie Jezusa i Jego zbawczego dzieła. 
Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie się 
Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, którego dokonamy 8 
grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do osobistego 
zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi. Zawierzenie 
rozpoczynamy w poniedziałek 5 listopada, każdy 
indywidualnie. Wszelkie potrzebne materiały można znaleźć 
pod chórem przy wyjściu z kościoła. 

http://www.2018appeal.org
http://www.2018appeal.org
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niedziela, 4 listopada, Chrzty: 
 
   9:30AM   Monika M. Kruk 
 
sobota, 10 listopada, Chrzty: 
 
 10:00AM   Emma M. Paluch 
   3:00PM   Mikayla N. Kapusnik 
   3:00PM   Kylie Sudol  
 
Congratulations to the parents of 

the newly-baptized children. 
May God bless you always. 

Św. Leon Wielki  
 Leon urodził się około 400 r. w 
Toskanii. Był synem Kwintyniana. 
Papież Celestyn I mianował go 
archidiakonem około roku 430. Od 
młodości wyróżniał się tak wielką 
erudycją i zdolnościami 
dyplomatycznymi, że nawet jako 

zwykły akolita wysyłany był przez papieża do ważnych 
misji. Na jego polecenie udał się m.in. z poufną misją do 
św. Augustyna, biskupa Hippony. Kiedy w 440 r. 
przebywał z misją pokojową w Galii, wysłany tam przez 
cesarzową Gallę Placydię, został obrany papieżem po 
śmierci Sykstusa III. Po powrocie do Rzymu został 
konsekrowany 29 września 440 r., rozpoczynając swoje 
ponad 21-letnie kierowanie Kościołem.  
 Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów 
teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej. 
Musiał zwalczać liczne herezje oraz tendencje 
odśrodkowe, podejmowane przez episkopaty Afryki 
Północnej i Galii. To wtedy Pelagiusz głosił, że Chrystus 
wcale nie przyniósł odkupienia z grzechów, a Nestoriusz 
twierdził, że w Jezusie mieszkały dwie osoby. Poprzez 
swoich legatów brał udział w soborze w Chalcedonie 
(451), który ustalił najważniejsze elementy doktryny 
chrystologicznej. W dogmatycznym liście do biskupa 
Konstantynopola, tzw. "Tomie do Flawiana", odczytanym 
w Chalcedonie, Leon I rozwinął naukę o dwóch naturach w 
Chrystusie. Sobór Chalcedoński przyjął wiarę w jednego 
Chrystusa w dwóch naturach, obu niezmiennych i 
nieprzemieszczalnych, ale także nierozdwojonych i 
nierozdzielnych, tworzących jedną osobę. Tekst ten 
ojcowie soborowi przyjęli przez aklamację, a z 
zachowanych dokumentów wiemy, że zawołali wtedy: 
"Piotr przemówił przez usta Leona".  
 Papież Leon wprowadził zasadę liturgicznej, 
kanonicznej i pastoralnej jedności Kościoła. Za jego 
czasów powstały pierwsze redakcje zbiorów oficjalnych 
modlitw liturgicznych w języku łacińskim. Powiązał liturgię 
z codziennym życiem chrześcijańskim; np. praktykę postu 
z miłosierdziem i jałmużną. Nauczał, że liturgia 
chrześcijańska nie jest wspomnieniem wydarzeń 
minionych, lecz uobecnieniem niewidzialnej 
rzeczywistości. W jednej z mów podkreślał, że Paschę 
można celebrować w każdym okresie roku "nie jako coś, 
co przeminęło, ale raczej jako wydarzenie dziś obecne". 
 Leon przyczynił się do uznania prymatu stolicy 
Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego 
Walentyniana III, jak i przez Konstantynopol. Cesarz 
Walentynian III (425-455) ogłosił edykt postanawiający, że 
zarządzenia Stolicy Apostolskiej muszą być uważane za 
prawo; oznaczało to prymat jurysdykcyjny biskupa 
rzymskiego. Bronił Italię i Rzym przed najazdami 
barbarzyńców. Wyjechał naprzeciw Attyli, królowi Hunów, i 
jego wojskom, wstrzymał ich marsz i skłonił do odwrotu 
(452). W trzy lata później podjął pertraktacje ze stojącym u 
bram Rzymu Genzerykiem, królem Wandalów. Niestety, 
król nie dotrzymawszy umowy złupił Wieczne Miasto. 
Papież ten wsławił się także działalnością charytatywną 
oraz zdecydowanym przeciwstawianiem się praktykom 
pogańskim czy wpływom sekty manichejczyków.Leon był 
obrońcą kultury zachodniej. Jako pierwszy papież otrzymał 
przydomek "Wielki". Zmarł 10 listopada 461 r. w Rzymie. 
Został pochowany w portyku bazyliki św. Piotra. 
Zachowało się po nim ok. 150 listów i prawie 100 mów 
wygłoszonych do mieszkańców Rzymu podczas różnych 

(c.d.) świąt. Pozwalają one poznać wiedzę teologiczną 
papieża oraz ówczesne życie. W roku 1754 Benedykt XIV 
ogłosił go doktorem Kościoła. Jest patronem muzyków i 
śpiewaków 
 W ikonografii św. Leon Wielki przedstawiany jest w 
szatach papieskich i wtiarze, czasami w szatach 
liturgicznych rytu wschodniego lub jako papież piszący. 
Jego atrybutami są: księga, kielich oraz orszak z 
półksiężycem, któremu zastępuje drogę.  

Prayer can truly change your life. For it turns your attention 
away from yourself and directs your mind and your heart 
toward the Lord. If we look only at ourselves, with our own 
limitations and sins, we quickly give way to sadness and 
discouragement. But if we keep our eyes 
fixed on the Lord, then our hearts are filled 
with hope, our minds are washed in the 
light of truth, and we come to know the 
fullness of the Gospel with all is promise 
and life. 

~Saint John Paull II 

“If we—all of us—accept the grace of Jesus Christ, he 
changes our heart and from sinners makes us saints. To 
become holy we do not need to turn our eyes away and 
look somewhere else, or have as it were the face on a holy 
card! No, no, that is not necessary. To become saints only 
one thing is necessary: to accept the grace that the Father 
gives us in Jesus Christ. There, this grace 
changes our heart. We continue to be 
sinners for we are weak, but with this grace 
which makes us feel that the Lord is good, 
that the Lord is merciful, that the Lord waits 
for us, that the Lord pardons us—this 
immense grace that changes our heart.” 
 
~Pope Francis, The church of Mercy 

Nie lękajcie sie! 
Nie bójcie się waszej młodości i 

waszych głębokich pragnień szczęścia, 
prawdy, piękna i trwałej miłości! 

Przyszłość i pokój jest w Waszych 
sercach. 

-św. Jan Paweł II 



   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. 

 

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 

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. 2018, 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. 


