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Sunday Masses:
Saturday:
5:00 P.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.
Niedziela: 7:00, 8:30 i 10:30 A.M., 12:30 i 7:00 P.M.

Parish Office Hours

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.

Kancelaria Parafialna jest czynna:

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.

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

THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
6 LISTOPADA, 2016
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
by the main back entrances of the Church and will be
collected every Sunday during the month of November.
May God bless you for your kind heart and generosity.
THIS WEEK:
1. Monday: Confirmation Rehearsal at 6:00pm in the
church. Attendance is mandatory for all Candidates.
2. Tuesday: After the 7:00pm Mass, a meeting will be held
for all parents whose child is currently in CCD Religion
Classes grade 6 and 7. Attendance of at least one of
every student’s parent/guardian is mandatory.
3. Wednesday: The Dedication of the Lateran Basilica
*O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass.
4. Thursday: Confirmation Rehearsal at 6:00pm in the
church. Attendance is mandatory for all Candidates.
5. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm
*After the 7:00pm Mass, a meeting will be held for all
parents whose child is currently in CCD Religion
Classes grades 3, 4 and 5. Attendance of at least one of
every student’s parent/guardian is mandatory.
6. Saturday: Devotions and prayers of thanksgiving
Closing of the Extraordinary Jubilee of Mercy
*Novena prayers after the 7:00am Mass.
*CCD Religion Classes at 9:00am.
*Polish School at 10:15am.
*2:00pm Exposition of the Blessed Sacrament and recital
of the Rosary
*3:00pm Chaplet of the Divine Mercy and confession
*4:30pm Litany of the Most Precious Blood of our Lord
Jesus Christ
*5:00pm Mass
NEXT SUNDAY: XXXIIl SUNDAY IN ORDINARY TIME
1. Second collection is for Diocesan Assessment.
2. During 10:30am Mass, Closing of the Holy Door.
OTHERS:
1. Canned goods will be collected after all Masses during the
month of November for the families who are poor,
homeless, needy and have many children in our
communities. The goods will be collected by the main
back entrances of the Church and will be collected every
Sunday during the month of November. May God bless
you for your kind heart and generosity.
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 przeznaczona na potrzeby parafii. Za
wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać.
2. ZMIANA CZASU. Zegary przesuwamy o jedną godzinę do
tyłu.
3. Po każdej Mszy św. można składać żywność w puszkach
dla rodzin wielodzietnych, biednych i bezdomnych do pudła
pod chórem.
W TYM TYGODNIU:
1. Poniedziałek: Próba do Sakramentu Bierzmowania o
6:00pm w kościele. Obecność wszystkich kandydatów
obowiązkowa.
*Zebranie Komitetu Finansowego po Mszy św. O godz.
7:30 wieczorem.
2. Wtorek: Po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem, odbędzie
się spotkanie z rodzicami młodzieży klas 6 i 7 lekcji
Religii. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.
3. Środa: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
4. Czwartek: Próba do Sakramentu Bierzmowania o 6:00pm
w kościele. Obecność wszystkich kandydatów
obowiązkowa.
5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.
*Po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem, odbędzie się
spotkanie z rodzicami dzieci klas 3, 4 i 5 lekcji Religii.
Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.
Nabożenstwo, przebłagalne i dziękczynne
6. Sobota:
Zakończenie Roku Miłosierdzia
*Nowenna do M. B. Częst. po Mszy św.o 7:00 rano.
*Lekcje Religii o godz. 9:00 rano.
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.
*2:00pm Wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec
Część Bolesna.
*3:00pm Koronka do Miłosierdzia Bożego izakonczenie
peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej
parafii.
*4:30pm Litania do Najdrozszej Krwi Chrystusa.
*5:00pm Msza św.
*7:00pm Msza św. I koronka do miłosierdzia Bożego
PRZYSZŁA NIEDZIELA: XXXIlI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne.
2. Zamknięcie Drzwi Świętych oraz zakończenie Roku
Miłosierdzia Bożego podczas Mszy św. o godz. 10:30am.
RÓŻNE:
1. „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!
2. Poniedziałek i czwartek, 14 i 17 listopada o godz. 6:00p.m.
próba do Bierzmowania w kościele. Obecność wszystkich
kandydatów obowiązkowa.
3. Po każdej Mszy św. w listopadzie, można składac żywność
w puszkach dla rodzin wielodzietnych, biednych i
bezdomnych. Żywność można złożyć do pudła pod chórem
w każdą niedzielę do końca listopada.

Rocznica poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej
Wiele osób sądzi, że
n a j wa ż n i e j s z y m k o ś c i o ł e m
papieskim jest bazylika św. Piotra
na Watykanie. Nie jest to prawdą.
To bazylika świętego Jana na
Lateranie jest kościołem
katedralnym papieża. Odegrała
ona doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół
obchodzi specjalny dzień, przypominający moment jej
poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik większych
Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych
posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku
zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn
Wielki pałac ten podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314335). Do roku 1308 był on rezydencją papieży. Gdy w 313 r.
cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający na oficjalne
wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować obok
pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela,
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona
pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac - siedzibą
papieży. Jej poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I w dniu
9 listopada 324 r.
W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się
pięć soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała
być siedzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej na początku
XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do
Watykanu.
Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe
znaczenie. W odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich
kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki; każdy
nowo wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej
procesji. Nad wejściem do świątyni znajduje się łaciński napis,
który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca: Mater et Caput
omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis to znaczy: Matka i Głowa
wszystkich kościołów Miasta i Świata. Tu właśnie papieże
odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w Niedzielę
Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla
męczenników. Tu papież odprawia Mszę świętą w Wielki
Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
Bazylika św. Jana na Lateranie jest nieco tylko mniejsza
rozmiarem od Bazyliki św. Piotra i od Bazyliki św. Pawła za
Murami. Wnętrze bazyliki jest podzielone kolumnami na pięć
naw. Imponujący jest fronton bazyliki z 15 potężnymi figurami u
szczytu (każda o wysokości 7 m): Chrystusa, św. Jana
Chrzciciela, św. Jana Apostoła i doktorów Kościoła. Z balkonu,
który jest umieszczony w centrum frontonu Bazyliki, papieże
udzielali ludowi błogosławieństwa apostolskiego. Do wnętrza
bazyliki prowadzi pięć potężnych wejść. W nawie głównej stoją
także potężne posągi 12 Apostołów i ważniejszych proroków. W
nawach bocznych są nagrobki papieży. Za konfesją, czyli za
ołtarzem głównym, pod baldachimem, gdzie tylko papież
odprawia Mszę świętą, znajduje się bogate prezbiterium, a przy
jego końcu przy ścianie na stopniach stoi tron papieski z białego
marmuru, wysadzany drogimi kamieniami tworzącymi
artystyczne mozaiki.
Do bazyliki dobudowane jest baptysterium, czyli osobna
kaplica z basenem (tzw. pisciną), gdzie katechumenom
udzielano chrztu przez zanurzenie. Kaplica nosi imię
Konstantyna, gdyż są w jej wnętrzu obrazy, przedstawiające
żywot tego właśnie cesarza. Obok bazyliki znajduje się osobny
budynek wybudowany na polecenie papieża Systusa V w 1589
r., w którym znajdują się "Święte Schody" (scala sancta). Według
podania są to kamienne stopnie, po których Chrystus szedł na
sąd do Piłata. Przywiezione zostały one z Jerozolimy do Rzymu
w roku 326 przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna I. Te
schody pobożni pątnicy tak wytarli kolanami, że powstały w nich
głębokie wyżłobienia.

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

from 6:00 - 7:30 p.m.
from 6:00 - 7:30 p.m.
from 6:00 - 7:30 p.m.

 Confession before Confirmation:
Thursday, November 17, 2016
at 6:00 p.m.
Attendance of all Parents, candidates
& their sponsors is 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:
 poniedziałek, 7 listopada, 2016 6:00 - 7:30 wieczorem
 czwartek, 10 listopada, 2016 6:00 - 7:30 wieczorem
 Poniedz., 14 listopada, 2016 6:00 - 7:30 wieczorem
 Spowiedź św. przed Sakramentem Bierzmowania:
Czwartek, 17 listopada, 2016 o godz. 6:00 p.m.
Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni
przystąpić do Sakramentu Spowiedzi św.
 Sakrament Bierzmowania:
Sobota, 19 listopada, 2016, Msza św. o godz. 5:00pm
Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą
być obecni o godzinie 4:15 p.m. w sali pod kościołem.

Niedziela, 6 listopada, Chrzty:
1:30PM
1:30PM

Sebsatian Dul
Nathan Kozlowski

Sobota, 12 listopada, Chrzty:
1:00PM
5:45PM

Nathan Lapinski
Parker Jon Tarnowski

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

Remember that you are never alone, Christ is
with you on your journey every day of your
lives! He has called you and chosen you to live
in the freedom of the children of God. Turn to
Him in prayer and in love. Ask Him to grant
you the courage and strength to live in this
freedom always. Walk with Him who is ‘the
Way, the Truth and the Life.’
~St. John Paul II
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.
*****

CCD Religious Education &
Polish School Program
INFORMATION
 „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!

 We wtorek, 8 listopada, 2016, po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem, odbędzie się spotkanie 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 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.

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.

 Piątek, 11 listopada, 2016, po Mszy św. o godz. 7:00 wiec-

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.

 All applications for children receiving First Holy Communion

zorem, odbędzie się spotkanie 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 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.
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.

 Prosimy, aby dzieci i młodzież uczęszczająca na lekcje
religii i Polskiej Szkoły również ofiarowała żywność, która
będzie zbierana w klasach. Żywność ta będzie ofiarawana
na THANKSGIVING dla rodzin wielodzietnych i znajdujących się w cieżkiej sytuacji. Za wszelką ofiarność i dobre
serce, składamy serdeczne Bóg zapłać.

2016 Bishop’s Annual Appeal, Be Rich in Good Works
Thanks to your support of the Bishop’s Annual Appeal,
Nazareth Village, our diocesan priests’ retirement residence
in Chester, is a home to a number of our priests who have
served parishioners for our Diocese for decades. At Nazareth
Village, the resident priests live in a community and many
assist parishes in the area. Your support of the 2016 Bishop’s
Annual Appeal is a wonderful acknowledgement and
recognition of the years of dedicated service these priests
have given to Christ and his Church. Please be generous as
possible to this 2016 Appeal. For your convenience, you can
make an on-line gift or pledge at www.2016appeal.org

