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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-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

16 PAŹDZIERNIKA 2016 

TODAY: 
1. Second collection is for electricity. May God bless you for 

your generosity. 
 

THIS WEEK:  
1. Monday: At 7:00am, 10:30am, and 7:00pm Mass, devotion, 

and veneration of the relic of Saint John Paul II. Children in 
CCD Religion Classes & Polish School grades Pre-school: 3 
year olds and 4 year olds are obligated to attend Mass and 
devotions with their parents at 7:00pm. 

2. Tuesday: Saint Luke, Evangelist  
*At 7:00am, 10:30am, and 7:00pm Mass, devotion, and  
 veneration of the relic of Saint John Paul II. Students in  
 CCD Religion Classes & Polish School grade ‘0’A and ‘0’B  
 are obligated to attend Mass and devotions with their  
 parents at 7:00pm. 

3. Wednesday: 1:30pm Leisure Club meeting in Youth Center.  
*At 7:00am, 10:30am, and 7:00pm Mass, devotion, and 
 veneration of the relic of Saint John Paul II. All  
 students in CCD Religion & Polish School grades 1 are  
 obligated to attend Mass & devotions with their parents at  
 7:00pm. Attendance is mandatory and complies with every  
 student’s obligation in completing and receiving their CCD  
 certificates. 

4. Thursday: At 7:00am, 10:30am, and 7:00pm Mass, 
devotion, and veneration of the relic of St. John Paul II. All 
students in CCD Religion and Polish School grades 5 are 
obligated to attend Mass and devotions with their parents at 
7:00pm. Attendance is mandatory and complies with every  
 student’s obligation in completing and receiving their CCD  
 certificates. 

5. Friday: CCD Religion Classes at 5:30p.m.  
*At 7:00am, 10:30am, and 7:00pm Mass, devotion, and 
 veneration of the relic of St. John Paul II. All students in  
 CCD Religion classes & Polish School grades 6 are  
 obligated to attend Mass & devotions with their parents at  
 7:00pm. Attendance is mandatory and complies with every  
 student’s obligation in completing and receiving their CCD  
 certificates. 

6. Saturday: Saint John Paul II, Pope  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  
*At 7:00am, 10:30am, & 7:00pm Mass, devotion, and  
 veneration of the relic of Saint John Paul II. Students  
 in Polish School grades 9, 10, & 11, are obligated to attend  
 Mass & devotions with their parents at 7:00pm. 

 

NEXT SUNDAY:     XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for World Mission Sunday. 
2. At 10:30am Mass, devotion, & veneration of the relic of 

Saint John Paul II. All students in CCD Religion classes & 
Polish School grades 2, 3, & 4 are obligated to attend Mass 
and devotions with their parents at 7:00pm. Attendance is 
mandatory and complies with every student’s obligation in 
completing the grade and receiving their CCD certificates. 

 

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 and parishioners to 
participate. 

2. Wednesday, November 2, All Saints Day. Masses will be at 
7:00am, 10:30am, and 7:00pm. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. Za wszelką 

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 rano. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: O godz. 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 

wieczorem Msza św., nabożeństwo i ucałowanie relikwii 
Św. Jana Pawła II. Dzieci uczęszczające na Lekcje Religii i 
do Polskiej Szkoły do klas przedszkolnych: 3-latka i 4-latka 
wraz z rodzicami mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i 
nabożeństwie o godz. 7:00 wieczorem. 

2. Wtorek: Święto św. Łukasza, Ewangelisty  
*O godz. 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 wieczorem Msza św., 
nabożeństwo i ucałowanie relikwii Św. Jana Pawła II. 
Dzieci uczęszczające na Lekcje Religii i do Polskiej Szkoły 
do klasy ‘0’A i ‘0’B wraz z rodzicami mają obowiązek wziąć 
udział we Mszy św. i nabożeństwie o godz. 7:00 wieczorem. 

3. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:30pm w Youth Center.  
*O godz. 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 wieczorem Msza św.,  
 nabożeństwo i ucałowanie relikwii Św. Jana Pawła II. 
 Dzieci uczęszczające na Lekcje Religii i do Polskiej Szkoły  
 wszystkie klasy 1 wraz z rodzicami mają obowiązek wziąć  
 udział we Mszy św. i nabożeństwie o godz. 7:00pm. Udział  
 uczniów wypełnia obowiązek w ukończeniu i otrzymaniu  
 świadectwa lekcji religii. 

4. Czwartek: O godz. 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 wieczorem 
Msza św., nabożeństwo i ucałowanie relikwii Św. Jana 
Pawła II. Uczniowie uczęszczające na lekcje Religii i do 
Polskiej Szkoły wszystkie klasy 5 wraz z rodzicami mają 
obowiązek wziąć udział we Mszy św. i nabożeństwie o 
7:00pm. Udział uczniów wypełnia obowiązek w ukończeniu i 
otrzymaniu świadectwa lekcji religii. 

5. Piątek: Lekcje Religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*O godz. 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 wieczorem Msza  
 św., nabożeństwo i ucałowanie relikwii Św. Jana Pawła   
 II. Młodzież uczęszczająca na lekcje Religii i do Polskiej  
 Szkoły wszystkie klasy 6 wraz z rodzicami mają obowiązek   
 wziąć udział we Mszy św. i nabożeństwie o godz. 7:00pm.  
 Udział uczniów wypełnia obowiązek w ukończeniu i   
 otrzymaniu świadectwa lekcji religii.  

6. Sobota: Wspomnienie św. Jana Pawła II. Msze św. o 
godz. 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 wieczorem z procesją i 
świecami. Prosimy o przyniesienie świec. Młodzież  
uczęszczająca do Polskiej Szkoły klasy 9, 10 i 11 wraz z 
rodzicami mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i 
nabożeństwie o godz. 7:00pm. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje. 
2. Uroczyste zakończenie odpustu ku czci św. Jana Pawła II 

Sumą Pontyfikalną i procesją wokół kościoła o godz. 10:30 
rano. Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału. Dzieci 
uczęszczające na Lekcje Religii i do Polskiej Szkoły do klasy 
2, 3 i 4 wraz z rodzicami mają obowiązek wziąć udział we 
Mszy św. i nabożeństwie. Udział uczniów wypełnia 
obowiązek w ukończeniu i otrzymaniu świadectwa lekcji 
religii. 
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Niedziela, 16 października, Chrzty: 
 

1:30PM    Hanna Maria Siczek 
 

Sobota, 22 października, Chrzty: 
 

2:00PM    Patrick Sołtys 
 

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

God bless you always. 

Others... 
Różne... 

 Wszystkich uczniów klas 10 - 12 serdecznie zapraszamy 
do udziału w naszym Młodzieżowym Programie 
Przygotowawczym, który ma na celu udzielenie wsparcia i 
potrzebnej pomocy w procesie przygotowawczym do 
Collegu. Ogólne spotkanie organizacyjne dla rodziców i 
uczniów odbędzie się 22 października o godz. 3:00pm w 
sali pod Kościołem. Osoby zainteresowane prosimy o 
zgłoszenie się do dnia 18 października 2016 via e-mail: 
hrccollegehelp @gmail.com lub telefonicznie. 

 

 All High School Students who currently attend 10th, 11th 
and 12th grade are cordially invited to participate in our 
Youth Preparatory Program. The main purpose of the 
program is to provide support and assistance required in 
the preparatory process for college. The orientation 
meeting for parents and students will be held on Saturday, 
October 22nd, 2016 at 3:00PM in the Church Hall. If you 
are interested in attending the meeting, please RSVP by 
October 18, 2016 via e-mail hrccollegehelp@gmail.com or 
contact the parish office. 

 

 Paramus Catholic High School Cordinally invites 6th, 7th, 
and 8th grade students and their parents to visit during their 
Open House on Wednesday, October 19, 2016 from 
7:00pm-9:00pm. For more information, please contact the 
Admissions Office at 201-445-4466 ext. 104. 

 

 Tuesday, November 1, All Saints Day. Masses: 7:00am, 
10:30am, & 7:00pm. From Tuesday, November 1 to 
Wednesday, 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 encour-
age all to remember and pray for our deceased loved ones. 

 

 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. Bilety można nabyć w kancelarii parafialnej. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału.  

 

 Bishop Serratelli will celebrate the Repsect 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. 

“If we—all of us—accept the grace of Jesus Christ, he changes 
our heart and from sinners makes us saints. To become holy we 
do not need to turn our eyes away and look somewhere else, or 
have as it were the face on a holy card! No, no, that is not 
necessary. To become saints only one thing is necessary: to 
accept the grace that the Father gives us in Jesus Christ. There, 
this grace changes our heart. We continue to 
be sinners for we are weak, but with this grace 
which makes us feel that the Lord is good, that 
the Lord is merciful, that the Lord waits for us, 
that the Lord pardons us—this immense grace 
that changes our heart.” 
 

― Pope Francis, The Church of Mercy 

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 
 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: 
 
 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. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



   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 

 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
ŚW. JANA PAWŁA II. Rodzice, dzieci i młodzież uc-
zęszczająca na zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły 
mają obowiązek udziału we Mszy św. i nabożeństwie do 
św. Jana Pawła II w nastepujące dni:  
 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 
Udział uczniów wypełnia obowiązek w ukończeniu i 
otrzymaniu świadectwa lekcji religii. 

 

 Wtorek, 25 października, 2016, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w auli pod kościołem z 
rodzicami dzieci, które przystąpią do Sakramentu Pier-
wszej Komunii św. w 2017r. Obecność jednego z rod-
ziców obowiązkowa. 

 

 Tuesday, October 25, 2016, after the 7:00pm Mass, a 
meeting will be held in the parish auditorium for all parents 
whose child will be receiving the Sacrament of First Holy 
Communion in 2017. Attendance of atleast one parent/
guardian from each child is mandatory. 

 

 Czwartek, 27 października, 2016, po Mszy św. o godz. 
7:00 wieczorem, odbędzie się spotkanie w auli pod 
kościołem z rodzicami młodzieży klas 8-mej, którzy przy-
gotowują sie do Sakramentu Bierzmowania. Obecność 
jednego z rodziców obowiązkowa. 

 

 Thursday, October 27, 2016, after the 7:00pm Mass, a 
meeting will be held in the parish auditorium for all parents 
whose child is currently in the 8th grade and will be 
receiving the Sacrament of Confirmation in 2017. 
Attendance of atleast one parent/guardian from each 
candidate is mandatory 

 

 W niedziele, 30 października, 2016 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, 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. 

 

 „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! 


