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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.

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

TWENTY SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA
8 PAŹDZIERNIKA 2017
TODAY:
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May God
bless you for your generosity.
THIS WEEK:
1. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after
7:00pm Mass.
*1pm Leisure Club meeting in Youth Center.
2. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.
3. Saturday: Saint Callistus I, Pope, Martyr
*Confession: 6:45am, & 4:00pm - 5:00pm.
*Novena prayers after 7:00am Mass.
*CCD Religion Classes at 9:00am.
*Polish School at 10:15am.
*7:00pm Mass and devotions to Saint John Paul II.
All students in CCD Religion & Polish School grades 7
are obligated to attend Mass & devotions with their
parents at 7:00pm. Every student’s attendance
complies with his/her’s CCD completion requirement.
NEXT SUNDAY: XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME
1. Second collection is for electricity.
OTHERS:
1. Monday, October 16, after the 7:00pm Mass, a meeting
will be held in the church for all parents whose child will be
receiving the Sacrament of First Holy Communion in 2018.
Attendance is mandatory.
2. Tuesday, October 17, after the 7:00pm Mass, a meeting
will be held in the church for all parents whose child is
currently in the 8th grade and will be receiving the
Sacrament of Confirmation in 2018. Attendance is
mandatory.
3. Wednesday, November 1, All Saints Day. Masses:
7:00am, 10:30am, & 7:00pm. From Tuesday, November 1
to Monday, 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.
4. Thursday, November 2, All Saints Day. Masses will be at
7:00am, 10:30am, and 7:00pm.
5. Blessing of crosses for all Confirmation Candidates will
take place on Sunday, November 12 2017, 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.
6. All Confirmation Candidates currently in CCD classes
grade 8, who are scheduled to receive the Sacrament of
Confirmation in 2018, must participate in the
Confirmation Retreat on Monday, Tuesday, and
Wednesday, December 4th, 5th, & 6th from 7:00pm in
the Shrine.

DZISIAJ:
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za
wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać.
W TYM TYGODNIU:
1. Nabożeństwo różańcowe w każdym dniu po Mszy św. o
godz. 7:00 wieczorem. Zachęcamy do udziału.
2. Środa: Nabożeństwo do M. B. Nieustającej Pomocy po
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
*Zebranie Leisure Club o 1pm w Youth Center.
3. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.
*O godz. 7:00pm Msza św. nabożeństwo fatimskie z
procesją ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Zachęcamy dzieci
do sypania kwiatów oraz wiernych do licznego udziału.
4. Sobota: Spowiedz: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.
*Nowenna do M. B. Częst. po Mszy św. o godz. 7:00 rano.
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.
*Śłubowanie i Pasowanie na ucznia kl 1A o godz. 12:30 w
południe w auli pod kościołem.
*7:00pm Msza św i nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.
Wszyscy uczniowie klas 7 lekcji Religii i Polskiej
Szkoły oraz ich rodzice mają obowiązek wziąć udział we
Mszy św. i w nabożeństwie. Obecność ucznia wypełnia
obowiązek ukończenia i otrzymania świadectwa lekcji
Religii.
PRZYSZŁA NIEDZIELA: XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Druga kolekta przeznaczona na światło.
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o godz.
10:00 rano.
RÓŻNE:
1. CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI
ŚW. JANA PAWŁA II roczpocznie się w sobotę 14
października i zakończy się w niedziele 22 października.
2. Poniedziałek, 16 października, po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami
dzieci, które przystąpią do Sakramentu Pierwszej
Komunii św. w 2018r. Obecność jednego z rodziców
obowiązkowa.
3. Wtorek, 17 października, po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami
młodzieży klas 8-mej, którzy przygotowują się do
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z
rodziców obowiązkowa.
4. Środa, 1 listopada, o godz. 6:00p.m. różaniec i wypominki.
Serdecznie wszystkich zachęcamy do udziału.
5. Środa, 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Msze
św: 7:00 i 10:30 rano, oraz 7:00 wieczorem. 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.
6. Czwartek 2 listopada: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
ZMARŁYCH (dzień zmarłych). Msze św. o godz. 7:00 i
10:30 rano oraz 7:00 wieczorem.

Święty Kalikst I, papież i
męczennik
Kalikst żył w III wieku. Był
rzymianinem, synem Domitiusa z
Trastevere. Jako niewolnik Marka
Aureliusza Karpofora, bogatego
dygnitarza-chrześcijanina, przebywał
na dworze cesarskim w Rzymie. Jego
pan, chrześcijanin, powierzył mu
odpowiedzialność za pieniądze innych chrześcijan. "Bank"
upadł. Kalikst, bojąc się, że zostanie oskarżony o kradzież,
postanowił uciec z Rzymu. Zatrzymano go po tym, jak
wskoczył do morza. Jego właściciel pragnął go zabić.
Jednakże dłużnicy wyprosili dla niego ocalenie, licząc na to,
że przyzna się do kradzieży i zwróci pieniądze. Kalikst
jednakże nie ukradł tych pieniędzy.
Kaliksta aresztowano ponownie - tym razem za bójkę, w
którą się wdał. Wysłano go do ciężkiej pracy w kopalni na
Sardynii. Uwolniono go na mocy rozkazu cesarza i dzięki
interwencji Karpofora. Kalikst przebywał w Antium, gdzie
otrzymywał pieniądze na swoje utrzymanie od papieża
Wiktora I.
Po powrocie z zesłania został archidiakonem w Kościele
rzymskim. Na polecenie papieża św. Zefiryna ok. 199 r. objął
zarząd nad cmentarzem przy Via Appia w Rzymie, który dziś
nosi jego imię. Pochowano na nim wielu papieży. Po śmierci
Zefiryna w 217 r. Kalikst został wybrany papieżem.
Mniejszość chrześcijan opowiedziała się jednak za kapłanem
Hipolitem, co doprowadziło do powołania pierwszego w
dziejach papiestwa antypapieża.
Pontyfikat Kaliksta trwał 5 lat. W tym czasie zajął
zdecydowane stanowisko wobec herezji sabelianizmu i
monarchizmu, które błędnie interpretowały tajemnicę Trójcy
Świętej, a także wobec schizmy Hipolita. Akceptował związki
małżeńskie zawierane między osobami wolnymi a
niewolnikami. Złagodził wykonywanie pokuty - pozwalał na
odpuszczanie grzechów ciężkich. Przypomniał, że Kościół
otrzymał prawo przebaczania wszystkich grzechów i
wskazywał zarazem na miłosierdzie Boga. Na tej podstawie
polecił przyjmować ponownie do Kościoła tych, którzy
uprzednio zostali wykluczeni z niego na stałe za
bałwochwalstwo, morderstwo czy nieczystość. Warunkiem
natomiast powtórnego włączenia do Kościoła tych, którzy w
czasie prześladowań odstąpili od wiary, tzw. lapsi, było
odbycie przez nich pokuty kościelnej. Z tego powodu często
go krytykowano. To właśnie z pism go krytykujących wiemy
tak dużo o jego życiu.
W czasie kolejnego prześladowania papież Kalikst
poniósł śmierć męczeńską 14 października 222 r. - nie
wiadomo jednak, w jaki sposób i z czyjej ręki. Został
pochowany na cmentarzu Kalepodiusza przy Via Aurelia.
Papież św. Grzegorz III (731-741) przeniósł relikwie św.
Kaliksta do kościoła Matki Bożej na Zatybrzu, który
prawdopodobnie wybudował.
Według dawnego brewiarza Kalikst I miał ustanowić
"suche dni", czyli 12 dni (po 3 dni w każdym kwartale) pokuty i
postu. Miał też udzielić chrztu kilku senatorom rzymskim,
którzy ponieśli za wiarę śmierć męczeńską. W więzieniu miał
uzdrowić strażnika, św. Prywata, i pozyskać go dla Chrystusa.
Razem z nim poniósł śmierć męczeńską. Wreszcie, według
tego samego źródła, opartego na Księdze Papieży, wyświęcił
8 biskupów, 16 kapłanów i 4 diakonów.
W ikonografii św. Kalikst przedstawiany jest w stroju
pontyfikalnym z tiarą na głowie. Jego atrybutami są: księga,
kamień na księdze, pastorał.

Month of the Holy Rosary
The month of October is dedicated to the Holy
Rosary. According to an account by fifteenth-century
Dominican, Alan de la Roch, Mary appeared to St.
Dominic in 1206 after he had been praying and doing
severe penances because of his lack of success in
combating the Albigensian heresy. Mary praised him for
his valiant fight against the heretics and then gave him the
Rosary as a mighty weapon, explained its uses and
efficacy, and told him to preach it to others.
"Since the prayers of the Rosary come from such
excellent sources — from Our Lord Himself, from inspired
Scripture, and from the Church — it is not surprising that
the Rosary is so dear to our Blessed Mother and so
powerful with heaven. If we consider the power of the
Rosary as seen in its effects, we find a great abundance of
proofs of its wonderful value. Many are the favors granted
to private individuals through its devout recitation: there
are few devoted users of the Rosary who cannot testify to
experiencing its power in their own lives. If we turn to
history, we see many great triumphs of the Rosary. Early
tradition attributes the defeat of the Albigensians at the
Battle of Muret in 1213 to the Rosary. But even those who
do not accept this tradition will admit that St. Pius V
attributed the great defeat of the Turkish fleet on the first
Sunday of October, 1571, to the fact that at the same time
the Rosary confraternities at Rome and elsewhere were
holding their processions. Accordingly, he ordered a
commemoration of the Rosary to be made on that day.
Two years later, Gregory XIII allowed the celebration of a
feast of the Rosary in churches having an altar dedicated
to the Rosary. In 1671, Clement X extended the feast to all
Spain. A second great victory over the Turks, who once,
like the Russians, threatened the ruin of Christian
civilization, occurred on August 5, 1716, when Prince
Eugene defeated them at Peterwardein in Hungary.
Thereupon Clement XI extended the feast of the Rosary to
the whole Church. Today, when dangers far greater than
those of the ancient Turks threaten not only Christianity
but all civilization, we are urged by our Blessed Mother to
turn again to the Rosary for help. If men in sufficient
numbers do this, and at the same time carry out the other
conditions that she has laid down, we have the greater
reason for confidence that we will be delivered from our
dangers." -- Mary in our Life by Fr. William G. Most
Remont Kościoła
Anonymous
Teresa Zienkiewicz
Jadwiga Chankowska
Jan i Maria Kaczmarczyk

$1,000
$1,000
$450
$100

Drodzy Parafianie!
Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim,
którzy złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą
ofiarność wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać.
Dear Parishioners!
My most sincere and heartfelt thank you to those parish families who have already made their donation to our
church renovations. God bless you for your generosity!
Fr. Stefan
669

Devotions
Nabożeństwa
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.
**********
Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
po Mszy św. o godz 7:00 wieczorem.

CCD Religious Education &
Polish School Program
INFORMATION
 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI
ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice
mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w
nabożeństwie do św. Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:
sobota, 14 października: kl. 7
poniedziałek, 16 października: kl. 2
wtorek, 17 października: kl. 8
środa, 18 października: kl. 3latka i 4latka
czwartek, 19 października: kl. „0”
piątek, 20 października: kl. 1
sobota, 21 października: kl. 6
niedziela, 22 października: kl. 3, 4 & 5

 Poniedziałek, 16 października, po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami
dzieci, które przystąpią do Sakramentu Pierwszej
Komunii św. w 2018r. Obecność jednego z rodziców
obowiązkowa.

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.

 Monday, October 16, after the 7:00pm Mass, a meeting

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 uczczenie relikwii.

 Wtorek, 17 października, po Mszy św. o godz. 7:00

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.

will be held in the church for all parents whose child will be
receiving the Sacrament of First Holy Communion in
2018. Attendance is mandatory.
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami
młodzieży klas 8-mej, którzy przygotowują się do
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z
rodziców obowiązkowa.

 Tuesday, October 17, after the 7:00pm Mass, a meeting
will be held in the church for all parents whose child is
currently in the 8th grade and will be receiving the
Sacrament of Confirmation in 2018. Attendance is
mandatory.

 W niedzielę, 12 listopada, 2017 podczas Mszy św. o
godz. 8:30 rano, poświęcenie krzyży dla kandydatów do
sakramentu Bierzmowania w 2017r. Poświęcone krzyże
kandydaci otrzymają z rąk swoich Rodziców. Obecność
wszystkich kandydatów oraz ich Rodziców jest
obowiązkowa.

 Blessing of crosses for all Confirmation Candidates will
take place on Sunday, November 12 2017, 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.

 Od poniedziałku 4 grudnia do środy 6 grudnia, o godz.
7:00pm odbędą się rekolekcje dla kandydatów
przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w
czerwcu 2018r. Obecność wszystkich kandydatów na
rekolekcjach obowiązkowa.

 All Confirmation Candidates currently in CCD classes
grade 8, who are scheduled to receive the Sacrament of
Confirmation in 2018, must participate in the
Confirmation Retreat on Monday, Tuesday, and
Wednesday, December 4th, 5th, & 6th from 7:00pm in
the Shrine.

