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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. i 7:00P.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. & 7:00P.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 



SECOND SUNDAY OF ADVENT 
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

4 GRUDNIA, 2016 

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

you for your generosity. 
2. Altar boys meeting 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. 

 
THIS WEEK: 
1. Tuesday: 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. Each candidate’s 
parent/guardian is obligated to attend. 

2. Wednesday: 1:30pm Leisure Club meeting in the Youth 
Center.  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm  
 Mass. 

3. Thursday: Feast of the Immaculate Conception of 
    the Blessed Virgin Mary 
*Holy Day of Obligation.  
*Masses: at 7:00am, 10:30am, & 7:00pm. 

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

*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  
*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  
 at 2:00pm in the Church Hall. 

 
NEXT SUNDAY:   THIRD  SUNDAY  OF  ADVENT 
1. Second collection is for Diocesan Assessment & 

Christmas Flowers. 
2. 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. 

 
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. All applications for children receiving First Holy 

Communion in 2017, must be returned no later than  
December 17, 2016 during parish office hours. 

4. Our Christmas Confession will be held on Friday, 
December 23, from 6:30am-9:00am, 5:00pm-6:30pm & 
7:00pm-9:00pm There will be NO CONFESSIONS on 
Saturday, December 24, & Sunday, December 25. 

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

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. O godz. 3:00p.m. zebranie ministrantów w auli pod 

kościołem. Obecność wszystkich ministrantów 
obowiązkowa. 

 

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

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

2. Wtorek: 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 obowiązkowa. 

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

4. Czwartek:   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
              Najświętszej Maryi Panny 
*Święto obowiązkowe. 
*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem. 
*„Godzina Łaski” rozpocznie się po Mszy św. o 
 10:30am i zakończy się o godz. 1:00pm. 

5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. 
6. Sobota: Lekcje Religii o godz. 9:00 rano.  

*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.   
*Bożonarodzeniowe Jasełka: Serdecznie wszystkich  
 zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek.  
 Przedstawienie odbędzie się w auli pod kościołem.  
*O godz. 2:00pm w sali pod Kościołem spotkanie  
 uczniów klas 10-12. Celem spotkania jest udział w  
 procesie przygotowawczym do Collegu. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:  IlI  NIEDZIELA  ADWENTU 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne i na 

kwiaty na Boże Narodzenie. 
2. 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. 

 
RÓŻNE: 
1. Opłatki i kartki świąteczne można nabyć w kiosku 

parafialnym, w niedzielę, po każdej Mszy św.  
2. Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2017, należy 

zwrócić najpóźniej do 17 grudnia 2016 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. 

3. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem odbędzie się w 
piątek 23 grudnia, od godz.: 6:30am-9:00am, 5:00pm-
6:30pm i 7:00pm - 9:00pm. W sobote 24 grudnia oraz 
w niedziele 25 grudnia SPOWIEDZI ŚW. NIE BĘDZIE. 
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2016 Program 

Christmas Schedule 
Boże Narodzenie 

 
 
 
Friday, December 23 - piątek, 23 grudnia 
CONFESSIONS - SPOWIEDŹ ŚW.:   6:30a.m. - 9:00a.m. 
             5:00p.m. - 6:30p.m. 
             7:00p.m. - 9:00p.m. 
 
Christmas Eve - Wigilia 
Saturday, December 24 – sobota, 24 grudnia: 
 Masses/Msze św.: 7:00a.m. & 5:00p.m.  
 NO CONFESSIONS - SPOWIEDZI ŚW. NIE BĘDZIE 
 
Christmas Day - Boże Narodzenie 
Sunday, December 25 - niedziela, 25 grudnia: 
 Masses/Msze św.: 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: 
 Masses/Msze św.: 7:00a.m., 10:30a.m., 
     & 7:00p.m. (Polish) 

 W czwartek 8 grudnia w 
Święto Niepokalanego Poczęcia 
NMP zapraszamy wszystkich 
parafian do świątyni na „Godzine 
Łaski”. Modlitewne czuwanie 
rozpocznie się po Mszy św. o 
godz. 10:30 rano i zakończy się 
o godz. 1:00pm. To szczególna 
godzina i dobrze będzie jeśli 
zdołasz wykorzystać ją całą. Im 
więcej czasu spędzisz z Maryją, 
tym więcej łask spłynie na ciebie i 

tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać 
Niepokalanej całą świętą godzinę. Każda chwila, którą 
spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się 
bezcenna! A tym samym odpowiesz na wezwanie samej 
Maryji, która obiecuje zesłać przez to nabożeństwo 
niezliczone łaski dla ciała i duszy. Kto w tym dniu będzie 
się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu, znajdzie 
jawną pomoc i uzyska z mojego serca opiekę i łaski. Będą 
liczne nawrócenia. Odpowiedzmy na wezwanie Maryji i 
przyjdźmy na modlitewne czuwanie. 

Niepokalane Poczęcie 
Najświętszej Maryi Panny  

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi 
jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 
8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus 
papież Pius IX w bazylice św. Piotra w 
Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 
arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak: 
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że 
nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza 
Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą 
szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, 
mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana 
nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, 
jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy 
wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. 
 Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam 
wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą 
i winnym herezji. 
 Maryja od momentu swojego poczęcia została 
zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby 
się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas 
wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż 
jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu 
na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił 
Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce 
uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających 
z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele 
obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). 
Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku 
grzechu pierworodnego; posiadał również charakter 
pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.  
 Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo 
długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni 
teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę  
i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. 
Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, 
niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w 
Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. 
Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z 
Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, 
ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym 
dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz 
konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a 
więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns 
Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od 
grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego 
zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w 
Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa 
V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele. 
W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła 
ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie 
Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane 
Poczęcie".  
 Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym 
Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam powszechnie 
wyznawana i praktycznie nie miała przeciwników. Warto 
zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie  
i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy 
ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu 
pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym). 
Dziewicze poczęcie polega natomiast na tym, że Maryja 
poczęła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego" 
Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku 
natury). 



   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. 
Each candidate’s parent/guardian is obligated to 
attend. 

 

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

 

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

 

 Niedziela, 11 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 8:30 
rano poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. Obec-
ność 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. 

 

 W piątek, 23 grudnia, lekcje religii nie będzie. Lekcje  
rozpoczną się w piątek 6 stycznia 2017r. 

 

 W sobotę, 24 grudnia, lekcji religii i zajęć Polskiej 
Szkoły nie będzie. Zajęcia Polskiej Szkoły i Lekcji religii 
rozpoczną się w sobotę 7 stycznia 2017r. 

 Komitet Parady Pułaskiego składa serdeczne 
życzenia i gratulacje Marszałkowi i Miss Polonias Kontyn-
gentu Diecezjalnego 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 : Maia 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. 


