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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 



FIRST SUNDAY OF ADVENT 
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

27 LISTOPAD, 2016 

TODAY: 
1. Second collection is for Religious Retirement. May God 

bless you for your generosity. 
2. Pictures from the Confirmation Mass can be purchased 

after every Mass in the vestibule of the church. 
 
THIS WEEK:  
1. Tuesday: Annual Meeting and Mass at 12:00 noon for 

Deceased Members of the Polish Clergymen’s Society. The 
main celebrant of the Eucharist and the homilist will be His 
Excellency Archbishop Christophe Pierre, Apostolic Nuncio to 
the United States. All parishioners are encouraged to 
participate in the Mass. 

2. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7pm 
Mass. 

3. First Thursday: 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. First Friday: 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. 

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

 
NEXT SUNDAY: SECOND SUNDAY OF ADVENT 
1. Second collection is for parish needs. 
2. Sunday, December 4, Meeting for all altar boys in the parish 

auditorium at 3:00pm. Attendance is mandatory.  
3. The Chopin Singing Society (Men’s Chorus) presents its 

annual Christmas Concert at 3:00pm at the Polish Peoples 
Home, 1-3 Monroe Street, Passaic. For tickets and information 
please call President Arthur Sroka 973-916-0788. 

 
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. Tuesday, December 6, 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 at least 
one parent/guardian from each candidate is mandatory. 

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

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. 

6. All applications for children receiving First Holy Communion in 
2017, must be returned no later then  December 17, 2016 
during parish office hours. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na fundusz religijny, dla Sióstr i 

Braci zakonnych. Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne 
Bóg zapłać. 

2. Zdjęcia z Bierzmowania można nabyć po każdej Mszy św. w 
przedsionku kościoła. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek-Sobota: godz. 6:45p.m. Godzinki ku czci 

Najsw. Maryi Panny, Msza św. Roratnia, która rozpocznie się 
procesją w kościele z lampionami i świecami.  Zachęcamy do 
udziału, dzieci, młodzież, rodziców i parafian. 

2. Wtorek: Zebranie księży polskich i pochodzenia polskiego, 
którzy pracują w parafiach polonijnych i amerykanskich 
rozpocznie się Mszą św. za zmarłych kapłanów polskich o 
godz. 12:00 w południe. Głównym celebransem będzie 
Nuncjusz Apostolski Stanów Zjednoczonych, Ks. Arcybiskup 
Christophe Louis Yves Georges Pierre. Zachęcamy 
wszystkich Parafian do udziału we Mszy św. 

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

4. Pierwszy Czwartek: 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 uczenienie ałowanie 
relikwii. 

5. Pierwszy Piątek: 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 o godz. 6:30pm, Msza św. o godz. 7:00pm. 

6. Pierwsza Sobota:  Lekcje Religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.   
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.  
 Zakończenie Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA: Il  NIEDZIELA  ADWENTU 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 
2. O godz. 3:00p.m. zebranie ministrantów w auli pod kościołem. 

Obecność wszystkich ministrantów obowiązkowa. 
 
RÓŻNE: 
1. Opłatki i kartki świąteczne można nabyć w kiosku 

parafialnym, w niedzielę, po każdej Mszy św.  
2. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim rodzicom, 

matkom klasowym, za ufundowanie nagród i zorganizowanie 
zabawy Andrzejkowej. Wyrażamy podziękowanie wszystkim 
uczestnikom zabawy, za wspaniałą atmosferę. 

3. Wtorek, 6 grudznia, po Mszy św. o godz. 7:00pm, w kościole 
odbędzie się zebranie wszystkich rodziców, których młodzież 
uczęszcza na lekcje Religii do klasy 8 i przystąpi do 
Sakramentu Bierzmowania w 2017r. Obecność jednego z 
rodziców obowiązkowa. 

4. Sobota, 10 grudnia o godz. 2:00pm w sali pod Kościołem 
spotkanie uczniów klas 10-12. Celem spotkania jest udział w  
procesie przygotowawczym do Collegu. 

5. Niedziela, 11 grudzień, podczas Mszy św. o godz. 8:30 
rano poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. Obecność 
wszystkich dzieci jest wymagana. 

6. Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2017, należy zwrócić 
najpóźniej do 17 grudnia 2016 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 
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2016 Program 

Christmas Schedule 
Boże Narodzenie 

 
 
Friday, December 23 - Piątek, 23 grudnia 
CONFESSIONS - SPOWIEDŹ ŚW.:   6:30a.m. - 9:30a.m. 
             5:00p.m. - 6:30p.m. 
             7:00p.m. - 9:00p.m. 
 
Christmas Eve - Wigilia 
Saturday, December 24 – Sobota, 24 grudnia: 
 7:00am & 5:00p.m.  
 NO CONFESSIONS - SPOWIEDZI ŚW. NIE BĘDZIE 
 
Christmas Day - Boże Narodzenie 
Sunday, December 25 - Niedziela, 25 grudnia: 
 12 Pasterka, 7:00a.m., 8:30a.m., 10:30a.m. (Polish), 
 12:30p.m. (English), & 2:30p.m.  (Polish) 
 NO MASS AT 7:00P.M. 
 MSZY ŚW. 7:00 WIECZOREM NIE BĘDZIE 
 
St. Stephen - Św. Szczepana 
Monday, December 26 - Poniedziałek, 26 grudnia: 
 7:00am, 10:30a.m.,  & 7:00p.m. (Polish) 

ADWENT TO CZAS RADOSNEGO 
OCZEKIWANIA NA 

PRZYJŚCIE JEZUSA 
 

 Adwent jest wyjątkowym czasem 
dla nas chrześcijan - to czas 
radosnego oczekiwania na przyjście 
Jezusa. Zaczyna się on w niedzielę po 

uroczystości Chrystusa Króla i trwa 4 niedziele. Kończy się 
wigilią Bożego Narodzenia. Samo słowo adwent pochodzi 
z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. 
 Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało 
oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas 
przygotowania. Dlatego też adwent jest nie tyle czasem 
pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego 
oczekiwania Zbawiciela. Opuszczenie hymnu „Chwała na 
wysokości Bogu” nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim 
Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie 
hymnu anielskiego śpiewanego w noc Narodzenia Jezusa. 
Teksty liturgiczne tego okresu ukazują postacie świętych, 
którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście Mesjasza, a 
więc: Najświętszą Maryję Pannę, św. Jana Chrzciciela, 
proroka Izajasza, wspominają dawne oczekiwanie ludzi na 
przyjście obiecywanego Zbawiciela. 
 Ten radosny czas sprawia, że nasze myśli częściej 
niż zwykle biegną ku Bożemu Narodzeniu. Poprzez 
modli twę , roraty, adwentowe postanowienia 
przygotowujemy się do tego świątecznego czasu 
spotkania ze Zbawicielem. Bóg stał się człowiekiem, 
przyszedł do nas, a więc i my winniśmy wyjść Bogu 
naprzeciw, aby spotkać się z wcielonym Synem Bożym. W 
tym czasie warto wziąć udział w rekolekcjach, które mają 
nam pomóc przygotować się na to spotkanie. Teologowie 
mówią o trzech adwentach w dziejach świata. Pierwszy z 
nich to czas przed wcieleniem Słowa Bożego czyli czas 
oczekiwania na przyjście przed dwoma tysiącami lat 
Zbawiciela na ziemię. Drugim adwentem jest nasze 
oczekiwanie na spotkanie z Miłosiernym Panem w 
momencie naszej śmierci. Trzecim zaś adwentem jest 
czas gdy oczekujemy, aż Jezus ponownie przyjedzie na 
ziemię, by usunąć zło i zakrólować nad całym światem. 
Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest 
czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek, który w 
życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie 
staje się piękne dlatego, że jest czekaniem na 
przychodzącego Chrystusa. 
 Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy 
ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach 
adwentowych: Pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas 
od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy 
czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne 
przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do 
spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym 
okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. 
wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i 
uroczystości); Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, 
to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego 
Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można 
obchodzić jedynie święta i uroczystości. 
 W polskiej tradycji Adwentu odprawiana jest 
codziennie Msza św. wotywna ku czci Matki Bożej, zwana 
Roratami. 

The liturgy of Advent…helps us fully understand the value 
and meaning of the mystery of Christmas. It is not just 

about commemorating the historical event, which occurred 
some 2,000 years ago in a little village of Judea. Instead, it 
is necessary to understand that our whole life must be an 

‘advent,’ a vigilant awaiting of the final coming of Christ. To 
predispose our mind to welcome the Lord who, as we say 
in the Creed, one day will come to judge the living and the 

dead, we must learn to recognize him as present in the 
events of daily life. Therefore, Advent is, so to speak, an 
intense training that directs us decisively toward him who 

already came, who will come, and who comes 
continuously. 

 

-St. John Paul II 
(Dec. 18, 2002 ) 

 Komitet Parady Pułaskiego składa serdeczne życzenia i 
gratulacje Marszałkowi i Miss Polonias Kontyngentu Sanktu-
arium 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 wszyst-
kich na Bal Walentynkowy i mianowanie Marszałka i Miss 
Polonias 2017 Parady Pułaskiego w sobotę, 18 lutego 
2017. 



   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 

 Tuesday, December 6, 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 at least one parent/guardian from 
each candidate is mandatory. 

 

 Wtorek, 6 grudznia, po Mszy św. o godz. 7:00pm, w 
auli pod kościołem odbędzie się zebranie wszystkich 
rodziców, których młodzież uczęszcza na lekcje Religii 
do klasy 8 i przystąpi do Sakramentu Bierzmowania 
w 2017r. Obecność jednego z rodziców obowiąz-
kowa. 

 

 Bożonarodzeniowe Jasełka: Serdecznie wszystkich 
zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek. 
Przedstawienie odbędzie się w sobotę, dnia 10 grudnia,  
w auli pod kościołem. 

 

 Niedziela, 11 grudzień, podczas Mszy św. o godz. 
8:30 rano poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, 
które przygotowują 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 prepar-
ing for the Sacrament of First Holy Communion in 2017. 
Attendance 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. 

“Crossing the threshold of faith means that we work out of 
a sense of dignity and see service as a vocation. It means 
we serve selflessly and are prepared to begin over time 
and time again without giving in to weariness — as if all 
that has been done so far were only a step on the journey 
toward the Kingdom, the fullness of life. It is the quiet time 
of waiting after the daily sowing and 
contemplation of the harvest that has 
been gathered. It is giving thanks to the 
Lord because he is good and asking him 
not to forsake the work of his hands (see 
Ps 138:8).”  
― Pope Francis, Only Love Can Save 

Us: Letters, Homilies, and Talks of 
Cardinal Jorge Bergoglio  

 

 + Tadeusz Hnatek 


