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THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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TODAY: 
1. Second collection is for electricity. May God bless you 

for your generosity!  
2. 2019 Bishop’s Annual Appeal         “For I Was Hungry…” 

The Bishop’s Annual Appeal helps support the significant 
cost associated with the education our seminarians for the 
priesthood in our Diocese – such as years of room, board, 
tuition and other related expenses. Your gift today helps 
prepare our seminarians for the future. For your 
convenience, you can make an online gift or pledge at 
www.2019appeal.org. May God bless you for your support! 

 

THIS WEEK:  
1. Monday: Saints Simon and Jude, Apostles 
2. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after the 

7:00pm Mass. 
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. First Friday: ALL SAINT’S DAY.   

*Holy Day of Obligation.  
*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.  
*Masses: 7:00am, 10:30am. 5:00pm and 7:00pm.  
*Confessions: 6:30am & 6:30pm.  
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the Blessed  
 Sacrament after Mass.  
*Exposition and adoration of the Blessed Sacrament at  
 5:00pm. 
*No CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm.  
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm.  

5. First Saturday: ALL SOULS’ DAY.   
*Masses: 7:00am, 10:30am, 5:00pm, and 7:00pm.  
*Confession: 6:45am, & 4:00pm - 5:00pm.  
*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*Mass at 3:00pm at St. Michael’s Cemetery in Lodi/ 
 South Hackensack. Holy Rosary Church and St. 
 Joseph’s Church cordially invite you to join and pray 
 together for our deceased parishioners and our parish, 
 during the Mass.   
*No CCD Religion or Polish School classes.  
*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. 

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

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Uroczyste zakończenie całotygodniowego odpustu parafial-

nego podczas sumy pontyfikalnej o 10:30am. dzisiaj można 
uzyskać odpust zupełny.  

3. 2019 Doroczny Apel Biskupa   “Bo byłem głodny…” 
Doroczny Apel Biskupa wspiera znaczące koszty związane z 
edukacją naszych seminarzystów, którzy przygotowują się do 
kapłaństwa w naszej Diecezji - takie jak opłata za pokój, 
wyżywienie, czesne i inne związane z tym wydatki. Twoje 
wsparcie już dziś pomaga przygotować naszych 
seminarzystów na przyszłość. Dla Twojej wygody możesz 
zrobić to zrobić online na stronie www.2019appeal.org. Niech 
Bóg was błogosławi za wasze wsparcie! 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Święto św. Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza 
2. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 

Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 
3. Piątek: UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

*Święto Obowiązkowe. Pierwszy Piatek  
*Msze św.: 7:00 i 10:30am oraz 5:00 i 7:00pm.  
*Spowiedź: 6:30 rano i 6:00 wieczorem.  
*Po Mszy św. o godz. 7:00 rano nabożeństwo i adoracja   
 Najświętszego Sakramentu.   
*5:00pm Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu.   
*Lekcji religii nie będzie.  
*6:00pm Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec.  
*7:00pm zakończenie adoracji i Msza św.  

4. WYPOMINKI: W każdym dniu listopada będzie 
odprawiana 
 Msza św. gregorianska za zmarłych poleconych 
 wypominkach. Koperty na wypominki znajdują się przy 
 drzwiach wyjściowych. Prosimy o czytelne wypisywanie 
 imion i nazwisk zmarłych poleconych w wypominkach.  

5. Sobota: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARŁYCH. 
*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano, 5:00 i 7:00 wieczorem.  
*3:00 popołudniu na cmentarzu św. Michała w 
 Lodi/South Hackensack parafie św. Joźefa i Sanktuarium   
 św Jana Pawła II/Matki Bożej Różańcowej zapraszają na  
 wspólną Msze św., rożaniec, procesję z wypominkami   
 zmarłych parafian i wszystkich spoczywających na tym i  
 innych cmentarzach. Po Mszy św. odbędzie się po-  
 święcenie nagrobków (pomników), które można zgłosić w 
 kancelarii parafialnej, na cmentarzu przed lub po Mszy Św.   
*Lekcji religii i zajęć polskiej szkoły nie będzie.  
*7:00 wieczorem 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. Pasowanie na ucznia klasy 1B odbędzie się w sobotę, 9 

listopada o godz. 12:30 po południu. 
2. Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę im. 

Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 30 listopada o 
godz. 7:00pm. Wszystkich serdecznie zapraszamy. 

http://www.2019appeal.org
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 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 i Solistce, Elizie Leszczyński składam ser-
deczne podziękowanie za udział w całotygodniowych 
uroczystościach odpustowych, ku czci Św. Jana Pawła II w 
naszym Sanktuarium 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, Cate-
chists, Teachers, Parents, Children, members of the 
Guard of Honor, Altar servers, lectors, organist Jan 
Koszela, and soloist Eliza Leszczynski, I would like to 
whole heartedly thank all of you for your participation & 
attendance 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 

Halloween.. 
 

 Kościół i papieże nie mają wątpliwości. Halloween 
trzeba zakazać – to zło, rośnie liczba opętanych dzieci! 
Najpierw papież Benedykt XVI, a potem Biuro Prasowe 
Stolicy Apostolskiej za pontyfikatu Franciszka. Wypowiedzi 
Kościoła w sprawie halloween są jednoznaczne! 
Obchodzenia tego pogańskiego zwyczaju należałoby 
zakazać. W trosce o dzieci. 
 Zdaniem Biura Prasowego Watykanu należy zakazać 
„zła”, jakim jest Halloween. Wszystko za sprawą 
przerażającego wzrostu liczbą opętań wśród dzieci, które 
wcześniej bawiły się w halloween. 
 Podczas spotkania egzorcystów w Rzymie w roku 
2014 ks. Aldo Buonaiuto zwrócił uwagę na fakt, że w 
okolicach 31 października co roku setki niewinnych dzieci 
zostaje opętanych przez demony. Na całym świecie do 
egzorcystów zgłaszają się rodzice z prośbą o interwencję. 
 Ks. Buonaiuto, który ma poparcie papieża Franciszka, 
zauważył, że wbrew temu, co sądzi wielu „halloween nie 
jest niewinną zabawą, lecz stanowi przedsionek do czegoś 
znacznie bardziej niebezpiecznego”. Wyjaśnił, że osoby 
biorące udział w halloween nie muszą uczestniczyć w 
złych rytuałach, składać ofiary ze zwierząt, profanować 
cmentarze i kraść Hostie. Halloween to najlepsza pora do 
rekrutacji nowych członków przez różne sekty. To jest po 
prostu otwarcie się na działanie diabła. 
 Watykan chciałby, aby święto duchów i upiorów 
zastąpić bezpiecznym dla dzieci świętem Holyween. 
Popularną praktyką staje się przebieranie się dzieci za 
świętych i uczestniczenie w czuwaniach modlitewnych w 
kościołach. Kościół zachęca do podobnych działań. 
 Przeciwko halloween w 2009 roku wypowiedział się 
Benedykt XVI. Stwierdził on, że jest to „święto 
antychrześcijańskie i niebezpieczne”. Halloween „promuje 
kulturę śmierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku 
mentalności ezoterycznej magii, atakuje święte i duchowe 
wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem 
obrazów okultystycznych”. 
 Kościół zawsze potępiał praktyki okultystyczne i 
satanistyczne. Przez wieki sprzeciwiali się im zarówno 
papieże uosabiający autorytet Kościoła, jak i wielcy święci. 
Zwrócenie uwagi na konkretne zjawisko, jakim jest 
halloween, wiąże się z nagłą ekspansją tego zwyczaju i 
obchodzeniem go w coraz większej liczbie państw świata. 

Dla tych, którzy odeszli 
Dla tych 

Którzy odeszli 
W nieznany świat, 
Płomień na wietrze 

Kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów 

Pod cmentarnym murem 
I niebo jesienne 

U góry. 
 

Dla nich 
Harcerskie warty 

I chorągiewek gromada, 
I dla nich ten dzień - 

Pierwszy dzień 
Listopada. 

 

Danuta Gellnerowa 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:  
 Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet 
powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – 
zyskuje się odpust cząstkowy).  
 

1. Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego 
grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna. 
 

2. Przyjęcie Komunii świętej 
 

3. Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś 
Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę 
w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo 
cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana 
w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia 
papież. 
 

Wykonanie czynności związanej z odpustem 
 

 Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w 
intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu 
kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą 
związany jest odpust; między tymi elementami musi 
jednak istnieć związek.  
 Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów 
zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej 
modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust 
zupełny. 
 Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za 
zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, 
nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy 
ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego 
odpustu potrzebuje). 
 

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych)  
nie można ofiarowywać za innych żywych. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską 
Szkołę im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w 
sobotę, 30 listopada o godz. 7:00pm. Serwowane będą 
domowe dania oraz zapewniamy miłą atmosferę. Bilet 
$50.00 od osoby i można dostać w kancelarii 
parafialnej. Zaprasz-amy wszystkich serdecznie! 

 

 W niedzielę, 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 
8:30 rano, poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, 
które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. 
Obecność wszystkich dzieci jest wymagana. 

 

 Sunday, December 8, during 8:30am Mass, blessing 
of rosaries & prayer books for children who are prepar-
ing for the Sacrament of First Holy Communion in 2020. 
Attendance is mandatory. 

 

 Czwartek, piątek i sobota, 12, 13 i 14 grudnia, 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 kandydat-ów oraz ich 
Rodziców jest obowiązkowa. 

 

 All Confirmation Candidates who are scheduled to 
receive the Sacrament of Confirmation in 2020, must 
participate in the Confirmation Retreat on Thursday, 
Friday and Saturday, December 12th, 13th and 14th 
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. 

 

 All applications for children receiving First Holy 
Communion in 2020, must be returned no later than 
December 14, 2019 during parish office hours. 

 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii Św. 2020, należy 
zwrócić najpóźniej do 14 grudnia, 2019 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. 

 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation 
along with the Certificates of Baptism must be returned 
no later than December 14th, 2019 

 
during parish 

office hours. 
 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do 
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy 
zwrócić najpóźniej do 14 grudnia, 2019 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. 

 

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 

   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, 

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. 


