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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 



THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

13 LISTOPADA 2016 

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

bless you for your generosity. 
2. During 10:30am Mass, Closing of the Extraordinary Jubilee 

Year and Holy Door of Mercy. 
 
THIS WEEK:  
1. Monday: Confirmation Rehearsal at 6:00pm in the church for 

all Candidates. Attendance is mandatory. 
2. Wednesday: Saint Margaret of Scotland   

*1:30pm Leisure Club meeting in the Youth Center  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7pm Mass. 

3. Thursday: Rehearsal & Confession before Confirmation  
at 6:00pm. 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.  
*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. 

4. Friday:  CCD Religion Classes at 5:30pm. 
5. Saturday: Novena prayers after the 7:00am Mass.  

*Confessions: 6:30a.m. and 4:00p.m. - 5:00p.m.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  
*Bishop Serratelli will celebrate the Respect Life Mass   
 (formerly ‘Unborn Mass’) at 10:00a.m. At Saint Margaret  
 of Scotland Parish, Morristown. All are invited to attend.  
*Sacrament of Confirmation at 5:00pm. All Confirmation  
 Candidates and their sponsors must be present at 4:15p.m.  
 in the auditorium. 

 
NEXT SUNDAY:            OUR  LORD  JESUS  CHRIST, 
                                         KING  OF  THE  UNIVERSE 
1. Second collection is for Catholic Home Missions. 
 
OTHERS: 
1. Anyone interested in Christmas wreaths or grave blankets 

call Joan at 201-893-5383. 
2. Opłatki and Christmas Cards can be purchased in the 

religious store on Sundays, after every Mass. 
3. 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. 

4. The Chopin Singing Society (Men’s Chorus) presents its 
annual Christmas Concert on Sunday, December 4th, at 
3:00pm at the Polish Peoples Home, 1-3 Monroe Street, 
Passaic. The chorus is under the direction of Anthony 
Tabash. Included in the ticket price of $35.00 is a hot buffet 
and guest artists. The Chopin Chorus is singing 106 years! 
For tickets and information please call President Arthur Sroka 
973-916-0788. 

5. 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. 

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

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Zamknięcie Drzwi Świętych oraz zakończenie Roku  

Miłosierdzia Bożego podczas Mszy św. o godz. 10:30am. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Próba do Sakramentu Bierzmowania o 

6:00pm w kościele. Obecność wszystkich kandydatów 
obowiązkowa. 

2. Środa:  Wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej  
*Zebranie klubu starszych o 1:30pm w Youth Center.  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po   
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

3. Czwartek: Próba i Spowiedź św. przed Sakramentem 
 Bierzmowania. 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.  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00pm. Po 
 Mszy św. nabożenstwo do św. Jana Pawła II, uzyskanie  
 odpustu zupełnego i ucałowanie relikwii. 

4. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. 
5. Sobota: Nowenna do Matki Bożej Czestochowskiej po Mszy 

św. o godz. 7:00 rano.  
*Lekcje Religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*Sakrament Bierzmowania podczas Mszy św. o godz  
 5pm. Kandydaci oraz ich świadkowie muszą być obecni o  
 godz. 4:15p.m. w auli pod kościołem. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA 
                                 CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Catholic Home Missions. 
 
RÓŻNE: 
1. Opłatki i kartki świąteczne można nabyć w kiosku 

parafialnym, w niedzielę, po każdej Mszy św.  
2. „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! 

3. Komitet Parady Pułaskiego składa serdeczne życzenia i 
gratulacje Marszałkowi i Miss Polonias Kontyngentu 
Sanktuarium św. Jana Pawła II i parafii Matki Bożej 
Różańcowej. Na Piątej Avenue w 2017 roku kontyngent będą 
reprezentować:  
 Marszałek Kontyngentu, Małgorzata Stopka, Clifton  
 Miss Polonia, Sabina Król, Garfield  
 Junior Miss Polonias : Maja Puzio, Wallington  
           Victoria Zaremba, Wallington 
Komitet Parady Pułaskiego już dziś zaprasza wszystkich na 
Bal Walentynkowy i mianowanie Marszałka i Miss 
Polonias 2017 Parady Pułaskiego  w sobotę, 18 lutego, 
2017. 
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Niedziela, 13 listopada, Chrzty: 
 

1:30PM    Alex Jalbrzykowski 
 

Sobota, 19 listopada, Chrzty: 
 

2:00PM    Luke T. Lonergan 
 

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

God bless you always. 

Żywot świętej Małgorzaty, 
królowej szkockiej 

 Małgorzata, urodzona w roku 1046, 
była córką księcia angielskiego Edwarda 
Etelinga. Po śmierci ojca wskutek sporów 
i waśni między jej braćmi a królem 
Wilhelmem Zdobywcą musiała wraz z 
najmłodszym bratem Edgarem uchodzić z 
kraju, ale okręt, wiozący oboje, rozbił się, 
a fale morskie wyrzuciły ich na brzeg 
Szkocji. Król szkocki Malkolm III przyjął 
ich łaskawie i wkrótce, w roku 1070, pojął 
Małgorzatę za żonę.  
 Król Malkolm był człowiekiem mało okrzesanym, ale dobrym, 
toteż Małgorzata łagodnością wkrótce zupełnie go sobie 
pozyskała. Zmieniwszy się pod jej wpływem, zaczął się starać o 
szczęście swego ludu i o jego dobrobyt, w czym Małgorzata 
troskliwie mu pomagała. Nie uważała się ona za królową, lecz za 
matkę poddanych, a wiedząc, że lud nie może być szczęśliwym 
bez religii, starała się o bogobojnych księży i sumiennych 
nauczycieli, którzy by zbawienie i naukę ludu mieli na oku. 
Wspierała biskupów, starała się wykorzeniać występki, a 
zaszczepiać cnoty chrześcijańskie, i troskliwie przestrzegała, aby 
zachowywano posty i święta Pańskie.  
 Za wszystkie te starania i cnoty pobłogosławił Pan Bóg 
Małgorzacie, obdarzając ją sześciorgiem dzieci, które wychowała 
w cnotach i pobożności. Trzech miała synów i trzy córki; jeden z 
nich, Dawid, był później królem Szkocji, a jedna z córek została 
królową angielską. Małgorzata była wzorem matki chrześcijańskiej; 
sama uczyła dzieci czytać i pisać i wpajała w nie słowem i 
uczynkiem bojaźń i miłość Boga. 
 Najpiękniejszą cnotą królowej Małgorzaty było miłosierdzie 
dla ubogich. Małgorzata miała własne dochody i te wydawała 
prawie zupełnie na jałmużny. Ilekroć pokazała się na ulicy, zaraz 
otaczało ją grono wdów, sierot i nieszczęśliwych, jak dzieci matkę, 
a gdy wracała do domu, już na nią czekali inni ubodzy, którym w 
pokorze chrześcijańskiej sama potrawy przysposabiała. Nigdy nie 
zasiadała do stołu zanim nie nakarmiła dziewięciu sierot i 
osiemdziesięciu ubogich, a w Adwencie i w czasie Wielkiego Postu 
nosiła wraz z małżonkiem pożywienie przeszło 300 ubogim. Przy 
spełnianiu tego dobrego uczynku król zwykle usługiwał 
mężczyznom, a królowa niewiastom. Odwiedzała także często 
szpitale i niosła chorym pomoc i słowa pociechy. Było wtenczas w 
zwyczaju, iż więźniów traktowano jak niewolników, a dłużników 
wtrącano do więzienia. Małgorzata wyswobodziła wielu więźniów i 
dłużników, wykupując ich, czy też płacąc sumy dłużne 
wierzycielom. 
 Łagodna dla bliźnich i nieszczęśliwych, dla siebie samej była 
surowa. Sen jej trwał tylko kilka godzin na dobę; resztę czasu 
obracała na nauczanie dzieci, na obowiązki codzienne i na 
modlitwę. Pożywienie jej składało się z najprostszych potraw, a 
jadała tylko tyle, ile koniecznie potrzebowała do utrzymania życia. 
 Dusza jej zawsze zwrócona była ku Bogu. Głęboko pokorna - 
nie wynosiła się nigdy nad innych i miała się zawsze za 
najniegodniejszą służebnicę Pańską. Stawała się dzięki temu 
coraz doskonalszą, mimo to jednak i ona, jak każdy człowiek, nie 
uniknęła cierpień. Najpierw nawiedził ją Bóg ciężką chorobą, a 
wkrótce potem jej małżonek Malkolm, zmuszony wystąpić zbrojno 
przeciwko królowi angielskiemu Wilhelmowi Rudemu, został 
podstępnie zamordowany podczas oblężenia pewnego miasta. 
Małgorzata przeczuwała śmierć małżonka, a kiedy otrzymała jej 
potwierdzenie, zawołała: "Wszechmocny Boże! Dzięki Ci składam, 
że mi tę smutną wiadomość zesłałeś przy końcu życia mojego! 
Sądzę, iż miłosierdzie Twoje ze względu na wielką boleść moją 
przyczyni się do zmazania mych grzechów". 
Żyła potem już niedługo, ciągle mając oczy na krzyż Zbawiciela 
zwrócone, a kiedy poznała, iż nadchodzi kres jej ziemskiej 
wędrówki, kazała się zaprowadzić do kaplicy i tu oddała ducha 
Bogu, mówiąc: "Panie Jezu, który śmiercią swoją światu życia 
udzieliłeś, wybaw mnie od wszystkiego złego". Stało się to w roku 
1093. 

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 14, 2016 from 6:00 - 7:30 p.m. 
 

 Rehearsal & Confession before Confirmation: 
Thursday, November 17, 2016     at 6:00 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. 

 
* * * * * * * * *  

BIERZMOWANIE 2016 
Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 

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

 

 Poniedz., 14 listopada, 2016 6:00 - 7:00 wieczorem 
 

 Próba i Spowiedź św. przed Bierzmowania: 
czwartek, 16 listopada, 2016     6:00 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. 

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, 
na których duch ludzki unosi się ku 

kontemplacji prawdy. 
 

~ św. Jan Paweł II 



   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 

 „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! 

 

 Niedziela, 11 grudzień, podczas Mszy św. o godz. 8:30 
rano poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które przy-
gotowują 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. Atten-
dance is mandatory. 

 

 All applications for children receiving First Holy 
Communion 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 znajdują-
cych się w cieżkiej sytuacji. Za wszelką ofiarność i dobre 
serce, składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 Wszystkich uczniów klas 10 - 12 serdecznie zapraszamy 
do udziału w naszym Młodzieżowym Programie 
Przygotowawczym „College Help”, który ma na celu 
udzielenie wsparcia i potrzebnej pomocy w procesie 
przygotowawczym do Collegu. Spotkanie uczniów 
odbędzie się w sobote 10 grudnia o godzinie 2:00pm w 
sali pod Kościołem.  

 

 All High School Students who currently attend 10th, 11th, 
and 12th grade are cordially invited to participate in our 
Youth Preparatory Program „College Help”. The main 
purpose of the program is to provide support and 
assistance required in the preparatory process for college. 
The meeting for students will be held on Saturday, 
December 10 at 2:00pm in the Church Hall.  

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 


