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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 SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

2 PAŹDZIERNIK 2016 

TODAY: 
1. Second collection is for parish needs. May God bless 

you for your generosity. 
2. Solemn Mass at 8:30am for the intention of our 

parishioners and Polonia. 
3. Annual Pulaski Day Parade in New York City. Time of 

departure from the Shrine will be after the 8:30am Mass.  
 
THIS WEEK:  
1. Wednesday: 1:00pm Leisure Club meeting in Youth  

 Center.   
*O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass. 

2. First Thursday: 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. 

3. First Friday:  Our Lady of the Rosary  
*Masses at 7am, 10:30am and 7:00pm   
*Confessions: 6:30a.m. & 5:30p.m.  
*CCD Religion Classes at 5:30pm  
*Adoration of the Blessed Sacrament after 7:00am Mass  
 and throughout the day until 6:30p.m.  
*Devotions at 6:30pm. Mass at 7:00pm. 

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

NEXT SUNDAY:     XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
 
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. 2016 Bishop’s Annual Appeal, Be Rich in Good Works 
Our Catholic Charities agencies, the largest recipient of 
funds from the Bishop’s Annual Appeal, serve tens of 
thousands of people each year, from seniors and disable 
adults to those with addictions and in need of counseling. 
In fact, a record number of people have been seeking the 
services of Catholic Charities over the years. Please be 
as generous as you are able to the 2016 Bishop’s Annual 
Appeal so we can continue to serve those in desperate 
situations. For your convenience, you can make an online 
gift or pledge at www.2016appeal.org. 

3. Please join us for a fun Wine and Cheese Tasting 
Fundraiser on Friday, October 7th at 6:30PM to benefit 
Catholic Campus Ministry at William Paterson University! 
Bring your family and friends.  Tickets in advance are $35 
each or $60 a couple. ($5 extra each at door). There will 
be live music, a raffle, and silent auction.   The Prince of 
Peace Chapel and Catholic Center is located at 219 
Pompton Road, Haledon, NJ 07508 (by WPU Entry 
#1).  For tickets and more information, contact 
973.626.2801 or theresesgrolly@yahoo.com 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 rano. 
3. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Msza św. o godz. 

8:30 rano w intencji Parafian i Polonii. Wyjazd z pod 
Sanktuarium po Mszy św. o godz. 8:30 rano.  

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Nabożeństwo różańcowe w każdym dniu po Mszy św. o 

godz. 7:00 wieczorem. Zachecamy do udziału 
2. Środa:  Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Yth Center. 
3. Pierwszy Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II 

o 7:00pm.  
4. Pierwszy Piątek: Najświętszej Maryi Panny Różańcowej  

*Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 am i 7:00pm 
*Spowiedź: 6:30 rano i 6:30 wieczorem.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Msza św., nabożeństwo o godz. 7:00 rano i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu do godz. 7:00 wieczorem.  
*Nabożeństwo i Msza św. o godz. 7:00 wieczorem.  

5. Sobota:  Lekcje Religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.   
 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 rano. 
 
RÓŻNE: 
1. CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
ŚW. JANA PAWŁA II. Rodzice, dzieci i młodzież 
uczęszczająca na zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej 
Szkoły mają obowiązek udziału we Mszy św. i 
nabożeństwie do św. Jana Pawła II w nastepujące dni:  
Sobota, 15 października, 7:00p.m. Rozpoczęcie  
   odpustu. Ks. Biskup Pomocniczy Rockville Centre,  
   odprawi  Mszę św. i wygłosi homilię. Młodzież  
   przygotowująca  się do Bierzmowania, wszystkie  
   klasy 8-e i 7-e oraz ich  rodzice mają obowiązek  
   wziąć udział we Mszy św. i w  nabożeństwie do św.  
   Jana Pawła II  
Poniedziałek, 17 października: klasy: 3latka, 4latka  
Wtorek, 18 października: wszystkie klasy: ‘0’ A i ‘0’ B  
Środa, 19 października: wszystkie klasy: 1  
Czwartek, 20 października: wszystkie klasy: 5  
Piątek, 21 października: wszystkie klasy: 6  
Niedziela, 23 października: wszystkie klasy: 2, 3 i 4. 

2. Piątek, 4 listopada o godz 8:00 wieczorem odbędzie się 
oratorium prześladowanych za wiarę pod tytułem „Z 
POWODU MOJEGO IMIENIA”. Dyrygent i muzyka: 
PIOTR RUBUIK, Libretto: Zbigniew Książek, Soliści: 
Marta Moszczyńska, Agnieszka Przekupien, Oliwia 
Wieczorek, Marcin Januszkiewicz, Michał Bogdanowicz. 
Wstęp $70.00 od osoby. Serdecznie zapraszamy 
Wszystkich do udziału.  
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Our Lady of the Rosary 
 

 Known for several centuries by 
the alternate title of “Our Lady of 
Victory,” the feast day takes place in 
honor of a 16th century naval victory 
which secured Europe against 
Turkish invasion. Pope St. Pius V 
attributed the victory to the 
intercession of the Blessed Virgin 
Mary, who was invoked on the day 
of the battle through a campaign to 

pray the Rosary throughout Europe. 
 The feast always occurs one week after the similar 
Byzantine celebration of the Protection of the Mother of God, 
which most Eastern Orthodox Christians and Eastern 
Catholics celebrate on October 1 in memory of a 10th-
century military victory which protected Constantinople 
against invasion after a reported Marian apparition. 
 Pope Leo XIII was particularly devoted to Our Lady of 
the Rosary, producing 11 encyclicals on the subject of this 
feast and its importance in the course of his long pontificate. 
In the first of them, 1883's “Supremi Apostolatus Officio,” he 
echoed the words of the oldest known Marian prayer (known 
in the Latin tradition as the “Sub Tuum Praesidium”), when 
he wrote, “It has always been the habit of Catholics in danger 
and in troublous times to fly for refuge to Mary.” 
 “This devotion, so great and so confident, to the august 
Queen of Heaven,” Pope Leo continued, “has never shone 
forth with such brilliancy as when the militant Church of God 
has seemed to be endangered by the violence of heresy … 
or by an intolerable moral corruption, or by the attacks of 
powerful enemies.” Foremost among such “attacks” was the 
battle of Lepanto, a perilous and decisive moment in 
European and world history. 
 Troops of the Turkish Ottoman Empire had invaded & 
occupied the Byzantine empire by 1453, bringing a large 
portion of the increasingly divided Christian world under a 
version of Islamic law. For the next hundred years, the Turks 
expanded their empire westward on land, & asserted their 
naval power in the Mediterranean. In 1565 they attacked 
Malta, envisioning an eventual invasion of Rome. Though 
repelled at Malta, the Turks captured Cyprus in the fall of 
1570. 
 The next year, three Catholic powers on the continent – 
Genoa, Spain, and the Papal States - formed an alliance 
called the Holy League, to defend their Christian civilization 
against Turkish invasion. Its fleets sailed to confront the 
Turks near the west coast of Greece on October 7, 1571. 
 Crew members on more than 200 ships prayed the 
Rosary in preparation for the battle-as did Christians through-
out Europe, encouraged by the Pope to gather in their 
churches to invoke the Virgin Mary against the daunting 
Turkish forces. 
 Some accounts say that Pope Pius V was granted a 
miraculous vision of the Holy League's stunning victory. 
Without a doubt, the Pope understood the significance of the 
day's events, when he was eventually informed that all but 13 
of the nearly 300 Turkish ships had been captured or sunk. 
He was moved to institute the feast now celebrated 
universally as Our Lady of the Rosary. 
 “Turkish victory at Lepanto would have been a 
catastrophe of the first magnitude for Christendom,” wrote 
military historian John F. Guilmartin, Jr., “and Europe would 
have followed a historical trajectory strikingly different from 
that which obtained.” 

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa 
 

 Dzisiejsze wspomnienie zostało 
ustanowione na pamiątkę zwycięstwa 
floty chrześcijańskiej nad wojskami 
tureckimi, odniesionego pod Lepanto 
(nad Zatoką Koryncką) 7 października 
1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął 
podbić całą Europę i zaprowadzić w niej 
wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - 
św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel 

Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze 
łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, 
powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. 
Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na 
miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, 
przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, 
która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. 
Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry 
muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się 
powstrzymać inwazję Turków na Europę. 
 
 Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech 
godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, 
zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście 
tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 
tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, 
świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, 
uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej 
Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych 
kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. 
Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad 
Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył 
to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII 
wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo 
Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata 
później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez 
cały październik. 

Ask yourselves, young people, about the love of Christ. 
Acknowledge His voice resounding in the temple of your 
heart. Return His bright and penetrating glance which 
opens the paths of your life to the horizons of the Church’s 
mission. It is a taxing mission, today more than ever, to 
teach men the truth about themselves, about their end, 
their destiny, and to show faithful souls the unspeakable 
riches of the love of Christ. Do 
not be afraid of the radicalness of 
His demands, because Jesus, 
who loved us first, is prepared to 
give Himself to you, as well as 
asking of you. If He asks much of 
you, it is because He knows you 
can give much. 
 

― Pope John Paul II, 
The Meaning of Vocation 



   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. 

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 

BIERZMOWANIE 2016 
Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 

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

 

 Msza św. w sobote, 15 października o 7:00 wieczorem 
 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 
 poniedziałek, 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. 

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: 

 

 Holy Mass on Saturday, October 15, 2016 at 7:00p.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. Rodzice, dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły mają obowiązek 
udziału we Mszy św. i nabożeństwie do św. Jana Pawła II w 
nastepujące dni:  
Sobota, 15 października, 7:00p.m. Rozpoczęcie odpustu.   
   Ks. Biskup Pomocniczy Rockville Centre, odprawi  
   Mszę św. i wygłosi homilię. Młodzież przygotowująca  
   się do Bierzmowania, wszystkie klasy 8-e i 7-e oraz ich  
   rodzice mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w  
   nabożeństwie do św. Jana Pawła II  
Poniedziałek, 17 października: klasy: 3latka, 4latka  
Wtorek, 18 października: wszystkie klasy: ‘0’ A i ‘0’ B  
Środa, 19 października: wszystkie klasy: 1  
Czwartek, 20 października: wszystkie klasy: 5  
Piątek, 21 października: wszystkie klasy: 6  
Niedziela, 23 października: wszystkie klasy: 2, 3 i 4. 


