
 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 

   6 Wall Street, Passaic, NJ 07055     Tel: (973) 473-1578     www.holyrosarypassaic.org 
 

Rev. A. Stefan Las, Pastor 
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor 

Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki 
Tel:  973-473-1578  www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola 

Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 
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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SOLEMNITY OF OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

25 LISTOPADA 2018 

TODAY: 
1. Second collection is for Catholic Home Mission. May 

God bless you for your generosity! 
2. 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. 

3. 2018 Bishop’s Annual Appeal       Here I Am, Lord!  
This time of year, as we come together to celebrate 
Thanksgiving, please consider making a gift to the 
Bishop’s Annual Appeal as a way to give thanks for our 
many blessings. Each year, tens of thousands of people 
in profound need seek out the services of our Catholic 
Charities and, with the help for the Bishop’s Annual 
Appeal, they find an open door and a compassionate 
response. Please make a pledge to our Bishop’s Annual 
Appeal today! For your convenience, you can make an 
online gift or pledge at www.2018appeal.org. 

 

THIS WEEK:  
1. Wednesday: 1:00pm Leisure Meeting in Youth Center 

*O. L. of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm  
 Mass. 

2. 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. 

3. Friday: Saint Andrew, Apostle 
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 

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:     FIRST SUNDAY OF ADVENT 
1. Second collection is for parish needs. 
 
OTHERS: 
1. For wreaths or grave blankets call Joan 201-893-5383. 
2. The Chopin Singing Society (Men’s Chorus) presents its 

14th Annual Christmas Concert on Sunday, December 2, 
3PM at the Polish Peoples Homes, 1-3 Monroe Street, 
Passaic, NJ. The chorus is under the direction of Anthony 
Tabash. Included in the ticket price of $40.00 is a hot 
polish buffet and guest artists. The Chopin Chorus is 
singing 108 years! For tickets and more information 
please call Arthur Sroke 973-641-9174, the deadline is 
November 28th. 

3. Sunday, December 8, during 7:00pm Mass, blessing of 
rosaries & prayer books for children who are preparing 
for the Sacrament of First Holy Communion in 2018. 
Attendance is mandatory. 

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

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

during parish office hours. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na Catholic Home Mission. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Po każdej Mszy św. będzie można złożyć żywność w 

puszkach dla rodzin wielodzietnych, biednych i 
bezdomnych. Żywność można złożyć do pudła pod chórem 
w każdą niedzielę do końca listopada. 

3. Doroczny Apel Biskupa          Oto jestem Panie! 
O tej porze roku, kiedy spotykamy się aby celebrować 
Święto Dziękczynienia, warto rozważyć wsparcie 
Dorocznego Apelu Biskupa jako podziękowanie za 
otrzymane liczne błogosławieństwa. Każdego roku dziesiątki 
tysięcy ludzi w potrzebie szukają pomocy w naszych 
Katolickich Organizacjach Charytatywnych, a dzięki 
Corocznemu Apelowi Biskupa znajdują otwarte drzwi i pełną 
współczucia odpowiedź. Proszę, wspomóżcie  Doroczny 
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. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center. 
2. Czwartek: 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. Piątek: Wspomnienie św. Andrzeja, Apostoła  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

4. Pierwsza Sobota:  Spowiedz: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.  
 Zakończenie nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     I  NIEDZIELA  ADVENTU 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
 
RÓŻNE: 
1. Poniedziałek, 3 grudnia o godz. 7:00p.m. w każdy dzien 

będzie odprawiana Msza św. Roratnia, która rozpocznie się 
procesją w kościele z lampionami i świecami. O godz. 
6:45p.m. będą śpiewane Godzinki ku czci Najśw. Maryi 
Panny. Zachęcamy dzieci, młodzież, rodziców i parafian do 
udziału oraz wykonania w każdym dniu serduszka, które 
zostanie ofiarowane Panu Jezusowi. W każdym dniu 
zostaną wylosowane trzy serduszka, za które dzieci 
otrzymają nagrodę Wszystkie serduszka zostaną  
umieszczone w kościele aż do drugiego dnia swiąt Bożego 
Narodzenia.. 

2. 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. 

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

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

5. W środę, 19 grudnia, po Mszy św. o 7:00 wieczorem 
zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
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Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata 

 

 W liturgii Kościoła, w ostatatnią niedzielę Roku 
Liturgiczego, przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa jako 
Króla Wszechświata. To On jest Panem wszystkiego, co jest, co 
istnieje i wszystko to do Niego zmierza. Chrystus jako władca 
jest szczególny, ponieważ Jego Królestwo rozciąga się na rząd 
ciał i dusz, jest to królestwo niewidzialne, trwałe i wieczne. Jako 
cierpiący Zbawiciel już był obwołany "królem", jako nauczyciel i 
prorok również. Kościół czci Go jako ukoronowanie całego 
Dzieła Zbawienia względem ludzkości i dlatego nazywa Go 
Panem wszystkiego co istnieje. Na "końcu czasów" nastąpi 
Jego panowanie i władza, a wszystko inne będzie mu podlegać. 
Panowanie to będzie trwać bez końca, na wieki. Kościół czci w 
tym dniu (34 niedzielę w ciągu roku liturgicznego) swego 
Zbawcę i wychwala Go Uroczystym hymnem: 
 

"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, 
Chrystus, Chrystus Władcą nam" 

"Christus Vincint, Christus Regnat,  
Christus, Christus Imperat" 

 

Uroczystość Chrystusa Króla, zamyka i otwiera kolejny rozdział 
naszego życia. Kończy rok kościelny i przybliża Adwent – 
czujne oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. 

Święty Andrzej, Apostoł 
 Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem 
Galilejskim (por. J 1, 44), ale mieszkał ze św. Piotrem, 
swoim starszym bratem i jego teściową w Kafarnaum 
(por. Mk 1, 21. 29-30). Był - jak Piotr - rybakiem. 
Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego 
wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował 
chrzest w Jordanie. Andrzej nie tylko sam przystąpił do 
Chrystusa; to on przyprowadził do Niego Piotra: 
"Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma 
swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 
rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił, 
i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że 
oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni 
powiedzieli do Niego: «Rabbi - to znaczy: Nauczycielu - gdzie 
mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». 
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u 
Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy 
to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona 
Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
«Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził 
go do Jezusa" (J 1, 35-41). Andrzej był pierwszym uczniem 
powołanym przez Jezusa na Apostoła.  
 Apostołowie Andrzej, Jan i Piotr nie od razu na stałe 
dołączyli do tłumów chodzących z Panem Jezusem. Po 
pierwszym spotkaniu w pobliżu Jordanu wrócili do Galilei do 
swoich zajęć. Byli zamożnymi rybakami, skoro mieli własne 
łodzie i sieci. Właśnie przy pracy Chrystus po raz drugi ich 
wezwał; odtąd pozostaną z nim aż do Jego śmierci i 
wniebowstąpienia. Spotkanie nad Jeziorem Genezaret i 
powtórne wezwanie przekazał nam św. Mateusz: "Gdy (Jezus) 
przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, 
Szymona, zwanego Piotrem i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali 
sieć w jezioro: byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie 
za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast 
zostawili sieci i poszli za nim" (Mt 4, 18-20). Św. Łukasz 
dorzuca szczegół, że powołanie to łączyło się z cudownym 
połowem ryb (Łk 5, 1-11). Pan Jezus chciał w ten sposób 
umocnić w swoich pierwszych uczniach wiarę w to, że 
prawdziwie jest Tym, za Kogo się podaje.  
 W Ewangeliach św. Andrzej występuje jeszcze dwa razy. 
Kiedy Pan Jezus przed cudownym rozmnożeniem chleba 
zapytał Filipa: "Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?" - 
Andrzej rzekł do Niego: "Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć 
chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak 
wielu?" (J 6, 5. 8-9). I jeszcze raz występuje św. Andrzej, kiedy 
pośredniczy w przekazaniu prośby, aby poganie także mogli 
ujrzeć Chrystusa i zetknąć się z Nim bezpośrednio: "A wśród 
tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon (Bogu) w czasie święta, 
byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy 
ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei 
Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi" (J 12, 20-22). 
Chodziło w tym wypadku o prozelitów, czyli pogan, którzy 
przyjęli religię judaistyczną.  
 W spisie Apostołów wymieniany jest na drugim (Mt i Łk) 
lub czwartym (Mk) miejscu. Przez cały okres publicznej 
działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego 
otoczenia. W domu Andrzeja i Piotra w Kafarnaum Chrystus 
niejednokrotnie się zatrzymywał. Andrzej był świadkiem cudu w 
Kanie (J 2, 1-12) i cudownego rozmnożenia chleba (J 6, 8-15). 
 W tradycji usiłowano wybadać ślady jego apostolskiej 
działalności po Zesłaniu Ducha Świętego. Orygenes (+ 254) 
wyraża opinię, że św. Andrzej pracował w Scytii, w kraju 
leżącym pomiędzy Dunajem a Donem. Byłby to zatem Apostoł 
Słowian, których tu właśnie miały być pierwotne siedziby. 
Według św. Hieronima (+ 421) św. Andrzej miał także pracować 
w Poncie, w Kapadocji i w Bitynii, skąd udał się do Achai. Ten 
sam pogląd podziela Teodoret (+ 458), który twierdzi, że św. 
Andrzej przeszedł ze Scytii do Tracji i Epiru, aby zakończyć 
życie śmiercią męczeńską w Achai. Wszystkie źródła są  

 (c.d.) zgodne, że św. Andrzej zakończył swoje 
apostolskie życie śmiercią męczeńską w Patras w Achai, 
na drzewie krzyża. Patras leży na Peloponezie przy 
ujściu Zatoki Korynckiej.  
 Niemniejsze zainteresowanie osobą i działalnością, 
a zwłaszcza śmiercią św. Andrzeja, okazują apokryfy: 
Dzieje Andrzeja z wieku II-III oraz Męka św. Andrzeja z 
wieku IV. Są to dokumenty bardzo dawne, sięgające 
niemal czasów poapostolskich. Zwłaszcza Dzieje 
Andrzeja cieszyły się kiedyś wielkim powodzeniem. 
Według tych źródeł, po Zesłaniu Ducha Świętego Andrzej 

miał nauczać i dokonać wielu cudów (nawet wskrzeszania 
zmarłych) w miejscach, do których dotarł: w Poncie i Bitynii 
(dzisiaj zachodnia Turcja) oraz w Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny 
bieg Dunaju) i Grecji. Tam też, w Patras, 30 listopada 65 lub 70 
roku (w tradycji wschodniej - w 62), przeżegnawszy zebranych 
wyznawców, został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w 
kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z wielką radością - cieszył 
się, że umrze na krzyżu, jak Jezus. Litera X jest pierwszą literą 
imienia Chrystusa w języku greckim (od Christos, czyli 
Pomazaniec). Prawosławni uważają, że św. Andrzej umierał aż 
trzy dni, bo do krzyża został przywiązany, a nie przybity - w ten 
sposób chciano wydłużyć jego cierpienie. Przez cały ten czas w 
obecności tłumu wyznawał wiarę w Chrystusa, pouczał 
zebranych, jak należy wierzyć i jak cierpieć za wiarę.  
 Kult św. Andrzeja był zawsze w Kościele bardzo żywy. 
Liturgia bizantyjska określa św. Andrzeja przydomkiem 
Protokleros, to znaczy "pierwszy powołany", gdyż obok św. 
Jana jako pierwszy został przez Chrystusa wezwany na 
Apostoła. Achaja chlubi się przekonaniem, że jej pierwszym 
metropolitą był św. Andrzej. Dla prawosławnych św. Andrzej 
jest jednym z najważniejszych świętych, nazywają go 
Apostołem Słowian. Według ich tradycji św. Andrzej dotarł nad 
Dniepr i Don i jest założycielem Kijowa.  



   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 

 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 prepar-
ing for the Sacrament of First Holy Communion in 2019. 
Attendance 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. 

“Crossing the threshold of faith means that we work out of 
a sense of dignity and see service as a vocation. It means 
we serve selflessly and are prepared to begin over time 
and time again without giving in to weariness — as if all 
that has been done so far were only a step on the journey 
toward the Kingdom, the fullness of life. It is the quiet time 
of waiting after the daily sowing and contemplation of the 
harvest that has been gathered. It is 
giving thanks to the Lord because he is 
good and asking him not to forsake the 
work of his hands (see Ps 138:8).”  
 
― Pope Francis, Only Love Can Save 

Us: Letters, Homilies, and Talks of 
Cardinal Jorge Bergoglio  

https://www.goodreads.com/author/show/7034628.Pope_Francis
https://www.goodreads.com/work/quotes/27031528
https://www.goodreads.com/work/quotes/27031528
https://www.goodreads.com/work/quotes/27031528

