
 

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 

HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 
Tel.: 973-928-4885            www.akademiamalucha.us 

e-mail: info@akademiamalucha.us 

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. 

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. 
 

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. 

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. 

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. 

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

Rev. A. Stefan Las, Pastor 
Rev. Kamil Stachowiak, Associate Pastor 



TWENTY FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

18 WRZESNIA 2016 

TODAY: 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May 

God bless you for your generosity. 
 
THIS WEEK:  
1. Monday — Wednesday: All Confirmation Candidates 

scheduled to receive the Sacrament of Confirmation in 
2016, must participate in the Confirmation Retreat 
from 6:00pm in the Shrine. 

2. Wednesday: Saint Matthew, Apostle and Evangelist  
*O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00p.m.Mass. 

3. Friday: Saint Pius of Pietrelcina, Priest  
*CCD Religion Classes at 5:30pm 

4. Saturday: Confessions: 6:45am & 4:00 - 5:00pm.  
*Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after the  
 7:00am. Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15a.m. 

 
NEXT SUNDAY:       XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for electricity.  
 
OTHERS: 
1. The visitation of the image of Merciful Jesus. We ask 

that all families welcome the image of Merciful Jesus in 
their homes. We encourage all families &parishioners to 
participate. 

2. Raising of the Polish Flag on Saturday, Oct. 1 at 
1pm. We encourage Polish School students, Parish 
organizations, and parishioners to attend. 

3. Annual Pulaski Day Parade in New York City on Oct. 
2. Time of departure from the Shrine will be announced. 
Tickets $10/person. All parishioners & friends are invited 
to support & march with the Holy Rosary Parish 
contingent in the parade. All interested, please contact 
the rectory. 

4. 2016 Bishop’s Annual Appeal, Be Rich in Good Works 
As you consider your pledge to the 2016 Bisop’s Annual 
appeal, it is important to know that the Partners in Faith 
campaign conducted in 2013 and the Bishop’s Annual 
Appeal are different drives serving different needs. The 
Partners in Faith campaign raised funds for ministries 
outside the Diocese’s general operating funds and 
included some endowments with an eye toward future 
needs. The Bishop’s Annual Appeal, on the other hand, 
helps immediate day-to-day operations of four important 
ministries and programs: Catholic charities, seminarian 
education, our diocesan priests’ retirement residence 
and our inner-city schools. With this in mind, please be 
as generous as possible to this year’s Bishop’s Annual 
Appeal. If you have recieved the Bishop’s letter, please 
prayerfully respond today. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Po Mszach św. przy wysciu z koscioła mozna zlozyc 

ofiare na pomoc dla wszystkich ludzi dotknietych 
powodzia w stanach: Missouri i Louisiana. Za wszelka 
ofiare skladamy serdeczne Bog Zaplac.  

3. Pod chórem można będzie nabyć ksiązki o tematyce 
religijnej jak i swieckie. Wspaniały wybór literatury dla 
dzieci , mlodziezy i dorosłych. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Środa: Każdy kandydat który pragnie 

otrzymać Sakrament Bierzmowania w 2016r. musi 
wziąć udział w Rekolekcjach do Bierzmowania, od 
godz. 6:00 wieczorem. 

2. Środa:  Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 
*Nabożeństwo do M. B. Nieustającej Pomocy po Mszy   
 św. o godz. 7:00 wieczorem. 

3. Piątek: Wspomnienie św, Pio z Pietrelciny,zakonnika 
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. 

4. Sobota: Spowiedz: 6:45 rano i 4:00-5:00pm.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło.  
 
RÓŻNE: 
1. Nabożeństwo rózańcowe w miesiacu pażdzierniku 

bedzie odprawiane w każdym dniu po Mszy św. o godz. 
7:00 wieczorem. Zachecamy do udziału. 

2. Podniesienie Polskiej Flagi w sobote, 1 października 
o godz. 1:00 w południe. Zachęcamy Szkołę Polską, 
organizacje parafialne oraz parafian do wzięcia udziału. 

3. Parada Pułaskiego w Nowym Yorku, 2 października. 
Godzina wyjazdu z pod kościoła zostanie podana. Bilet 
$10.00 od osoby. Serdecznie zapraszamy i chętnych 
prosimy zgłaszać się do kancelarii parafialnej. 

4. 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:   
  Poniedziałek, 17 października: klasy: 3latka, 4latka,  
      ‘0’ A i ‘0’ B  
  Wtorek, 18 października: wszystkie klasy: 7 i 8  
  Środa, 19 października: wszystkie klasy: 6  
  Czwartek, 20 października: wszystkie klasy: 1  
  Piątek, 21 października: wszystkie klasy: 5  
  Sobota, 22 października: klasy: 9, 10, 11 i Każdy  
     kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 
     Bierzmowania w 2016r  
  Niedziela, 23 października: wszystkie klasy: 2, 3 i 4.  
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BIERZMOWANIE 2016 
Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2016r. musi wziąć udział w dodatkowych 
lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 
 Rekolekcje dla kandydatów do Bierzmowania:  

Poniedziałek, 19 września, 2016 6:00 - 7:30 wieczorem 
Wtorek, 20 września, 2016 6:00 - 7:30 wieczorem 
Środa, 21 września, 2016 6:00 - 7:30 wieczorem 

 Czwartek, 3 listopad, 2016 6:00 - 7:00 wieczorem 
 Poniedziałek, 7 listopad, 2016 6:00 - 7:00 wieczorem 
 Czwartek, 10 listopad, 2016 6:00 - 7:00 wieczorem 
 Poniedziałek, 14 listopad, 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. 

 Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Polskiej Książki w 
Wallington w klubie „Cracovia Manor”, 196 Main Ave, 
Wallington, NJ w dniach od 22 do 25 września w 
godzinach od 11 rano do 9 wieczorem. 
Wspaniały wybór literatury dla dzieci , książki historycznej, 
sensacyjnej, romansów, poradników a także albumów i 
słowników. Naczelną zasadą naszych kiermaszy jest 
przystępna cena – wszystkie książki będą w cenach 5 i 10 
dolarów tak, aby umożliwić jak największe zakupy.  
 

Pamiętaj Drogi Czytelniku, że polska książka w 
polskim domu to utrzymanie więzi z kulturą i językiem 

ojczystym. Zapraszamy ! 

Święto św. Mateusza, Apostoła i 
Ewangelisty  
21 września Kościół czci Świętego 
Mateusza, Apostoła i Ewangelistę. 
Imię  Mateusz pochodzi od 
hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, 
co oznacza „Dar Boga”.   
 O powołaniu Mateusza do 
grona apostołów, dowiadujemy się 
z samej Ewangelii wg Świętego 
Mateusza. Jak czytamy w 9 
rozdziale, odchodząc z Kafarnaum, 
Jezus zobaczył siedzącego w 

komorze celnej człowieka imieniem Mateusz. Jezus 
wezwał go słowami „Pójdź za mną!”. Celnik wstał i poszedł 
za nim. Tę scenę przywołują również ewangeliści Marek i 
Łukasz, przy czym tam Mateusz występuje pod imieniem 
Lewi. 
 Zawód celnika był przez faryzeuszów uważany za 
nieczysty. Celnicy pobierali bowiem cła i podatki na rzecz 
rzymskiego okupanta. W dodatku często czerpali 
nieuczciwe zyski z zajmowanego stanowiska. Stąd 
kontrowersje, które budził Jezus, jadając z tymi ludźmi. 
Chrystus odpowiadał na zarzuty faryzeuszy, że „nie 
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. W 
przypadku powołania celnika Mateusza możemy więc 
powiedzieć, że wiąże się ono nie tylko – jak w przypadku 
Piotra i innych apostołów będących wcześniej rybakami – 
z porzuceniem swojego zawodu, ale jest również aktem 
radykalnego nawrócenia. 
 Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa Mateusz pozostał 
w Palestynie i apostołował pośród nawróconych z 
judaizmu. W tym środowisku powstała jego Ewangelia. 
Została spisana najpierw w języku aramejskim 
(prawdopodobnie ok. 55 r.), ale oryginał musiał wcześnie 
zaginąć – ojcowie Kościoła z II w. znają już jedynie grecki 
przekład. Ewangelia – pisana dla środowisk żydowskich – 
zakłada u czytelnika znajomość rytuałów i zwyczajów 
judaistycznych, autor stosuje też wiele semityzmów. 
Przewodnią myślą Ewangelii św. Mateusza jest teza, że w 
osobie i życiu Jezusa urzeczywistniły się proroctwa 
Starego Testamentu. Jezus jest Mesjaszem, a Kościół – 
królestwem mesjańskim. 
 Centralne miejsce w Ewangelii zajmują mowy Jezusa. 
Najbardziej znaną z nich jest Kazanie na Górze, w którym 
Chrystus przedstawił słuchaczom osiem błogosławieństw. 
Drugą mową, która wyróżnia tę Ewangelię jest mowa 
eschatologiczna, która zawiera bardzo wyraziste obrazy 
sądu ostatecznego. Obok św. Łukasza jako jedyny 
spośród ewangelistów św. Mateusz opisał również 
wydarzenia z Dzieciństwa Jezusa. Tylko on napisał o 
pokłonie Magów ze Wschodu, rzezi niewiniątek oraz 
ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu. 
 Tradycja Kościoła, począwszy od najstarszych 
świadectw, zawsze wskazywała św. Mateusza jako autora 
pierwszej Ewangelii (św. Papiasz, św. Klemes 
Aleksandryjski, Orygenes, św. Ireneusz). Ewangelia 
Mateusza była przez wieki najbardziej uprzywilejowaną 
Ewangelią zarówno pod względem użycia w liturgii, jak i – 
w związku z tym – pod względem duszpasterskim. 
 W końcowych latach życia Mateusz udał się na misje 
do ludów pogańskich. Choć ojcowie Kościoła nie są w tej 

kwestii zgodni – najprawdopodobniej do Etiopii. Tam 
poniósł śmierć męczeńską. Jego ciało od X w. znajduje 
się we wspaniale ozdobionym kościele w Salerno. 
 W ikonografii św. Mateusz przedstawiany był 
najczęściej w postaci młodzieńca (często uskrzydlonego, 
podobnego do (c.d.) anioła). Później zaczął dominować 
obraz silnie zbudowanego mężczyzny w sile wieku. 
Często jest ukazywany na siedząco, z piórem w ręku, 
obok niego stoi anioł, który przekazuje mu natchnienie. 
 Święty Mateuszu, który na słowa Jezusa nawróciłeś 
się i porzuciłeś wszystko, co posiadałeś, dodawaj nam 
sił, abyśmy w naszej wierze potrafili z ufnością oddawać 
wszystko Jezusowi. Święty Misjonarzu-Męczenniku, 
swoim orędownictwem w niebie wspieraj misje święte, 
aby Kościół, głosząc z mocą Dobrą Nowinę, zdobywał dla 
Chrystusa nowe rzesze wierzących. 



   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. 

Sobota, 24 czerwca, Chrzty: 
 

10:30AM    Anthony G. Bednarz 
  2:30PM    Jakub Ziarno 
 

Congratulations to the parents of 
the newly-baptized children. May 

God bless you always. 

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. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

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: 
 

 Confirmation Retreat: 
Monday, September 19, 2016 from 6:00 - 7:30 p.m. 
Tuesday, September 20, 2016 from 6:00 - 7:30 p.m. 
Wed., September 21, 2016 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Thursday, November 3, 2016 from 6:00 - 7:00 p.m. 
 Monday, November 7, 2016 from 6:00 - 7:00 p.m. 
 Thursday, November 10, 2016 from 6:00 - 7:00 p.m. 
 Monday, November 14, 2016 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. 

 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU 
CZCI ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uc-
zęszczająca 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:   
  Poniedziałek, 17 października: klasy: 3latka, 4latka,  
      ‘0’ A i ‘0’ B  
  Wtorek, 18 października: wszystkie klasy: 7 i 8  
  Środa, 19 października: wszystkie klasy: 6  
  Czwartek, 20 października: wszystkie klasy: 1  
  Piątek, 21 października: wszystkie klasy: 5  
  Sobota, 22 października: klasy: 9, 10, 11 i Każdy  
     kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 
     Bierzmowania w 2016r  
  Niedziela, 23 października: wszystkie klasy: 2, 3 i 4 


