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THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA
30 PAŹDZIERNIK 2016
TODAY:
1. Second collection. May God bless you for your generosity.
2. Blessing of crosses during the 8:30am Mass for all
Confirmation Candidates who are in CCD Religion Classes
grade 8. The Blessed Crosses are a symbol of our faith, which
candidates will recieve from the hands of their parents.
Attendance is mandatory for all candidates & parents.
3. 2016
Bishop’s
Appeal
Commitment
Weekend.
Commitments for the Bishop’s Appeal can be made during all
Masses.
THIS WEEK:
1. Tuesday: All Saints Day. Holy Day of Obligation.
*Masses will be at 7:00am, 10:30am, 12:30pm, and 7:00pm.
2. Wednesday: All Saints Day.
*Masses: 7:00am, 10:30am, and 7:00pm.
*O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass.
3. First Thursday: Confirmation Rehearsal at 6:00pm in the
shrine. Attendance is mandatory for all candidates.
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After Mass,
devotion to St. John Paul II, plenary indulgence, and
veneration of the relic.
4. First Friday: Confessions: 6:30a.m. & 5:00p.m.
*CCD Religion Classes at 5:30pm
*Adoration of the Blessed Sacrament after 7:00am Mass
and throughout the day until 5:45p.m.
*Devotions and Mass at 6:00pm.
*There will be no 7:00pm Mass.
5. First Saturday: Confessions: 6:45am & 4pm - 5pm.
*CCD Religion Classes at 9:00am.
*Polish School at 10:15am.
*First Saturday Devotions will be after 7:00am Mass.
*There will be no 7:00pm Mass.
NEXT SUNDAY: XXXIl 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 Nov. 1-30 Masses will be offered every day at 7:00pm
for all intentions offered for “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 & pray for our
deceased loved ones.
2. Bishop Serratelli will celebrate the Respect Life Mass
(formerly ‘Unborn Mass’) on Saturday, November 19, 2016 at
10:00a.m. At Saint Margaret of Scotland Parish,
Morristown. The Mass is sponsored by the Paterson
Federation Knights of Columbus. All are invited to attend.
Following the Mass, there will be light refreshments.

DZISIAJ:
1. Druga kolekta. Bóg zapłać za ofiarność.
2. Podczas Mszy św. o godz. 8:30 rano, poświęcenie krzyży
dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania 2017r.
Poświęcone krzyże kandydaci otrzymają z rąk swoich
Rodziców.
3. Podczas każdej Mszy św. będzie można złożyć deklaracje na
Apel Biskupa 2016.
W TYM TYGODNIU:
1. Wtorek: UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Święto Obowiązkowe. Msze św. o godz. 7:00am, 10:30am,
12:30pm i 7:00pm.
*O godz. 5:30p.m. nieszpory za zmarłych i wypominki.
Serdecznie wszystkich zachęcamy do udziału.
2. Środa: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARŁYCH
*Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 wieczorem.
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
3. Pierwszy Czwartek: Próba do Sakramentu Bierzmowania o
6:00pm w kościele. Obecność wszystkich kandydatów
obowiązkowa.
*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 uczenienie relikwii.
4. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 5:00 wieczorem.
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.
*Msza św., nabożeństwo o godz. 7:00 rano i adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 5:45 wieczorem.
*Nabożeństwo i Msza św. o godz. 6:00 wieczorem.
*Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nie będzie.
*O godz 8:00 wieczorem odbędzie się oratorium
prześladowanych za wiarę pod tytułem „Z POWODU
MOJEGO IMIENIA”. Wstęp $70.00 od osoby.
5. Pierwsza Sobota: Lekcje Religii o godz. 9:00 rano.
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.
*O 7:00 rano, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.
Zakończenie Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim.
*Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nie będzie.
*O 7:00pm TURLIKI chór mlodzieżowo-dziecięcy z
Zakopanego zaprasza na koncert w kościele. Wstęp $10 od
osoby przy wejsciu.
PRZYSZŁA NIEDZIELA: XXXIl NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii.
2. ZMIANA CZASU. Zegary przesuwamy o 1-ną 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. Będą ofiarowane Msze św. za wszystkich zmarłych
poleconych w wypominkach w każdy dzień o godz. 7:00
wieczorem począwszy od wtorku 1 listopada do środy 30
listopada. Koperty na wypominki znajdują się przy drzwiach
wyjściowych z kościoła. Zachęcamy do pamięci, uczestnictwa
we Mszach św. i modlitwach za naszych bliskich zmarłych.
2. Poniedziałek i czwartek, 7 i 10 listopada o godz. 6:00p.m.
próba do Bierzmowania w kościele. Obecność wszystkich
kandydatów obowiązkowa.
3. Wtorek, 8 listopada po Mszy św. o 7:00p.m. zebranie w
kościele rodziców uczni klas 6 i 7 którzy uczęszczają na lekcje
religii i zajęcia Polskiej Szkoły.

PIELGRZYMKA POLONII DO
SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II
W WASZYNGTONIE
w sobotę, 12 listopada 2016
aby w Roku Miłosierdzia uczcić rocznicę śmierci
św. Jana Pawła II i jego wyboru na Stolicę Piotrową.
Autobus Parafii Matki Bożej Różańcowej o godz. 5:30am.
Koszt: $60.00 od osoby.
Program: Od 9-ej, będzie można zwiedzić ekspozycję w
muzeum: interaktywną i dynamiczną prezentacją o św.
Janie Pawle II pt.: „A Gift of Love”. O 11-ej, film pt.
„Uwolnienie Kontynentu: Jan Paweł II i Obalenie
Komunizmu.” Po obiedzie sponsorowanym przez Fundacje
Jana Pawła II, pielgrzymi będą mogli przystapić do
sakramentu pokuty lub wysłuchać prelekcji świadków
pontyfikatu Jana Pawła II, m.in. Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia z Lagiewnik oraz ks. Tomasz Kraj z Krakowa.
O godz. 15:00 w kaplicy zostanie odprawiona Koronka do
Miłosierdzia Bożego zakończona błogosławieństwem
relikwiami św. Jana Pawła II. Wszyscy pielgrzymi
zakończą ten szczególny dzień uroczystą Eucharystią pod
przewodnictwem ks. Biskupa Francis Reiss. Istnieje
możliwość noclegu w pięciogwiazdkowym hotelu „Hilton” w
bardzo przystepnej cenie. Zainteresowanych prosimy o
kontakt z Cecilia Glembocki: 703-501-6152 (po angielsku),
lub Adriana Wos-Mysliwiec (201) 343-0031 (po polsku).
Pielgrzymka jest organizaonawana przez Apostołat Poloni
i Fundacjia Jana Pawła II. Zapraszamy!
2016 Bishop’s Annual Appeal, Be Rich in Good Works
It is important that when you give to any charitable
organization, you are confident that the funds are used
wisely. Be assured that your gift to the Bishop’s Annual
Appeal supports four causes: our Catholic Charities
agenices, seminiarian education, our inner-city area
elementary schools and our priest’s retirement residence.
In addition, 50% of all funds received over a parish’s goal
are returned to the parish directly for their own pastoral
needs. Please know that Appeal funds are used for no
other purpose and serve only those whil live in Morris,
Passaic and Sussex counties. Please make a pledge to
the Bishop’s Annual Appeal today.
Nabożenstwo, przebłagalne i dziękczynne
Zakończenie Roku Miłosierdzia
2:00pm
3:00pm
4:30pm
5:00pm

sobota, 12 listopada
Wystawienie Najświętszego Sakramentu,
różaniec, Część Bolesna
Koronka do Miłosierdzia Bożego i
Spowiedz św.
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa
Msza św.
niedziela, 13 listopada
10:30 rano
Uroczysta Msza św. suma
Zamknięcie Drzwi Świętych

CONFIRMATION 2016
All Confirmation Candidates scheduled to receive the
Sacrament of Confirmation in 2016, must participate in
the following additional classes, held in the church:





Thursday, November 3, 2016
Monday, November 7, 2016
Thursday, November 10, 2016
Monday, November 14, 2016

from 6:00 - 7:00 p.m.
from 6:00 - 7:00 p.m.
from 6:00 - 7:00 p.m.
from 6:00 - 7:00 p.m.

 Rehearsal & Confession before Confirmation:
Thursday, November 17, 2016 from 6:00 - 7:00 p.m.
Attendance for all candidates and their sponsors is
mandatory. If a sponsor cannot attend, then one parent
must attend and teach the sponsor his role during
Confirmation mandatory.
 Sacrament of Confirmation Mass:
Saturday, November 19, 2016 at 5:00p.m. Mass
All Confirmation candidates and their sponsors must meet
in the church auditorium no later than 4:15p.m.
*********
BIERZMOWANIE 2016
Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament
Bierzmowania w 2016r. musi wziąć udział w
dodatkowych lekcjach, które odbędą się w kościele:





czwartek, 3 listopada, 2016
6:00 - 7:00 wieczorem
poniedziałek, 7 listopada, 2016 6:00 - 7:00 wieczorem
czwartek, 10 listopada, 2016 6:00 - 7:00 wieczorem
Poniedz., 14 listopada, 2016 6:00 - 7:00 wieczorem

 Próba i Spowiedź św. przed Bierzmowania:
czwartek, 16 listopada, 2016 6:00 - 7:00 wieczorem
Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz
ich świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek
nie może być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go
zastąpić i pouczyć o spełnieniu roli podczas
Bierzmowania. Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie
powinni przystąpić do Sakramentu Spowiedzi św.
 Sakrament Bierzmowania:
sob., 19 listopada, 2016, Msza św. o godz. 5:00 p.m.
Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą
być obecni o godzinie 4:15 p.m. w sali pod kościołem.

Sobota, 5 listopada, Chrzty:
1:30PM
3:00PM
3:30PM

Claudia Latka
Michael Galik
Kacper Kluk

Congratulations to the parents
of the newly-baptized children.
May God bless you always.

WSZYTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
669

Devotions
Nabożeństwa
The Holy Door of Mercy will be open every:
**Monday-Friday: from 6:30AM-8:00AM & 4:00PM-7:30PM.
**Saturdays, Sundays, & Holy Days: from 6:30AM-7:30PM.
Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after the
7:00 PM. Mass.
Saturday: *Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after
the 7:00 AM. Mass.
*Devotion to the Divine Mercy after the 7:00 PM.
Mass in Polish.
First & Third Thursday of each month: Mass in honor of
St. John Paul II at 7:00 PM in Polish. After Mass, devotion
to St. John Paul II, plenary indulgence, and veneration of
the relic.
First Saturday of each month: Mass & First Saturday
devotion.
*****
Drzwi Święte będą otwarte codziennnie:
**Od poniedziałku do piątku: od 6:30-8:00 rano oraz od 4:00
po południu do 7:30 wieczorem.
**W soboty, niedzielę i Święta: od 6:30 rano do 7:30 pm.
Środa:
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po
Mszy św. o godz 7:00 wieczorem.
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.
Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca: 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 uczenienie ałowanie relikwii.
Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, Msza
św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie
Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim.
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.

CCD Religious Education &
Polish School Program
INFORMATION
 W niedziele, 30 października, 2016 podczas Mszy św.
o godz. 8:30 rano, poświęcenie krzyży dla kandydatów
przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania
- klasa 8 lekcji Religii. Poświęcone krzyże kandydaci
otrzymają z rąk swoich Rodziców. Obecność wszystkich
kandydatów oraz ich Rodziców jest obowiązkowa.
 Blessing of crosses for all students in grade 8 who are
preparing for Confirmation, will take place on Sunday,
October 30, 2016, during 8:30am Mass. The Blessed
Crosses are a symbol of our faith, which candidates will
recieve from the hands of their parents. Attendance is
mandatory for all candidates & parents.
 We wtorek, 8 listopada, 2016, po Mszy św. o godz.
7:00 wieczorem, odbędzie się spotkanie w auli pod
kościołem z rodzicami młodzieży klas 6 i 7 lekcji Religii. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.
 Tuesday, November 8, 2016, after the 7:00pm Mass, a
meeting will be held in the parish auditorium for all
parents whose child is currently in CCD Religion
Classes grades 6 and 7. Attendance of at least one of
every student’s parent/guardian is mandatory.
 „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską
Szkołę im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w
sobotę, 26 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!
 Piątek, 11 listopada, 2016, po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem, odbędzie się spotkanie w auli pod kościołem
z rodzicami dzieci klas 3, 4 i 5 lekcji Religii. Obecność
jednego z rodziców obowiązkowa.
 Friday, November 11, 2016, after the 7:00pm Mass, a
meeting will be held in the parish auditorium for all
parents whose child is currently in CCD Religion
Classes grade 3, 4, and 5. Attendance of at least one
of every student’s parent/guardian is mandatory.
 Niedziela, 11 grudzień, 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 11, during 8:30am Mass, blessing
of rosaries & prayer books for children who are preparing for the Sacrament of First Holy Communion in 2017.
Attendance is mandatory.
 All applications for children receiving First Holy
Communion in 2017, must be returned no later then
December 17, 2016 during parish office hours.
 Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2017, należy
zwrócić najpóźniej do 17 grudnia 2016 w godzinach
otwarcia kancelarii parafialnej.

