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THE NATIVITY OF THE LORD 
BOŻE NARODZENIE 
25 GRUDNIA, 2016 

TODAY: 
1. Mass Schedule: 12 Midnight Mass (Pasterka)  

 7:00a.m., 8:30a.m., 10:30a.m., 12:30p.m. & 2:30p.m.  
*NO MASS AT 7:00P.M.  
*NO CONFESSION.  
*Christmas Collection. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday: Saint Stephen, the first Martyr  

*Masses. at. 7:00am, 10:30am & 7:00pm.  
2. Tuesday & Wednesday: Blessing of the homes - Garfield, 

Lodi, and Hasbrouck Heights 
3. Tuesday: St John, Apostle, Evangelist  
4. Wednesday: The Holy Innocents, Martyrs   

*Our Lady of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm  
 Mass. 

5. Thursday & Friday: Blessing of the homes - Wallington, 
East Rutherford & Rutherford 

6. Friday: The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph 
*CCD Religion Classes canceled. Classes will resume  
 on January 6, 2017. 

7. Saturday: CCD and Polish school Classes canceled. 
Classes will resume on January 7, 2017.  

 

NEXT SUNDAY:   SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY  
                                                    MOTHER 
1. Second collection is for parish needs. 
 

OTHERS: 
1. All students from grades 5 & 8 CCD classes are obligated 

to attend 12:30pm Mass on Sunday, January 22. After 
Mass, students will be taking the NCEA Exam, a diocesan 
exam, in the parish auditorium. Attendance is mandatory. 

2. The Guard of Honor & the Pulaski Day Parade Committee 
cordially invite all parishioners for the Valentine’s Day Ball 
& Sashing Ceremony, honoring the 2017 Marshal, Mrs. 
Małgorzata Stopka from Clifton, the 2017 Miss Polonia, 
Sabina Krol from Garfield, the 2017 Junior Miss Polonias: 
Maia Puzio from Wallington and Victoria Zaremba from 
Wallington. The Ceremony will take place on Saturday, 
February 18, 2017 at 7:00pm in the auditorium. Tickets are 
$50.00 per person and can be purchased at the parish 
office. 

3. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along 
with the Certificates of Baptism are due Febuary 28th 

during parish office hours. 

DZISIAJ: 
1. Msze św.: Pasterka o godz. 12:00 w nocy, 7:00, 8:30 i  

10:30 rano, 12:30 i 2:30 po południu.  
*MSZY ŚW. O GODZ. 7:00 WIECZOREM NIE BĘDZIE.  
*Kolekta na Boże Narodzenie.  

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Święto Św. Szczepana, Pierwszego  

 Męczennika  
*Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 rano & 7:00 wieczorem. 

2. Wtorek i Środa: Kolęda - Garfield, Lodi i Hasbrouck 
Heights 

3. Wtorek: Święto Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty  
4. Środa: Świeto Świętych Młodzianków, Męczenników 

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

5. Czwartek i Piątek: Kolęda - Wallington, East Rutherford & 
Rutherford 

6. Piątek: Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa 
*Lekcji religii nie będzie. Lekcje rozpoczną się w piątek,  
 6 stycznia, 2017. 

7. Sobota: Zajęć Polskiej Szkoły i Lekcji religii nie będzie. 
Zajęcia rozpoczną się w sobotę, 7 stycznia, 2017. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA: UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 
                                            BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne.  
 
RÓŻNE: 
1. Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają 

obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po 
południu, w niedzielę 22 stycznia. Po Mszy św., uczniowie 
udadzą się do auli parafialnej, gdzie wezmią egzamin 
diecezjalny. 

2. Bal Walentynkowy i mianowanie Marszałka i Miss 
Polonias 2017 Parady Pułaskiego w sobotę 18 lutego o 
godz. 7pm. Smaczny bufet oraz miły rodzinny nastrój. Bilet 
wstępu $50.00 od osoby i można nabyć w kancelarii 
parafialnej. 

3. Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do 
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy 
zwrócić do 28 lutego w godzinach otwarcia kancelarii 
parafialnej. 

Remont Kościoła 
Zofia & Tadeusz Czwakiel $750 
Władysław & Teresa Kapinos $750 
 

Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, 
którzy złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą ofiar-
ność wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
 

Dear Parishioners! 
 My most sincere and heartfelt thank you to those parish 
families who have already made their donation to our church 
renovations. God bless you for your generosity! 
         Fr. Stefan 

 

 

Wstęp: $35.00 od osoby do soboty 21 stycznia 
  $40.00 od osoby przy drzwiach 
  $20.00 od dzieci po wyżej sześciu lat 
 

BILETY MOŻNA NABYĆ W GODZINACH 
OTWARCIA KANCELARII PARAFIALNEJ. 

 
 

KONCERT KOLĘDOWY 
Gwiazdo świeć,  

kolędo Leć 
 

niedziela 22 stycznia 
o godz. 2:00 po południu 

w kościele 
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Boże Narodzenie 
 Uroczystość Bożego 
Narodzenia juz nie jeden 
raz zachęcała nas do 
zastanowienia się, czy 
Jezus narodził się także w 
moim sercu, czy miał tam 
przygotowane mieszkanie. 
I pewnie odpowiadaliśmy - 
tak. Nie zawsze dokładnie zastanawiając się, co to znaczy - 
przyjąć kogoś do swego serca. Co znaczy - chcieć i 
pozwolić komuś zamieszkać. Wreszcie: co znaczy - mieć w 
swoim sercu Boga.  
 W swoim sercu możemy mieć wiele osób, tych 
najbardziej ukochanych, najdroższych. Nasze serce bowiem 
porównać można do obszernego domu, w którym jest wiele 
mieszkań. Niektóre są juz zajęte, wiele jest wolnych. 
Przeznaczone są dla naszych ukochanych, z którymi 
chcemy być blisko. To my decydujemy kto zamieszka w 
jednym z tych mieszkań.  
 Nasze serce jest jednak domem wyjątkowym. Nie ma 
w nim miejsca dla osób, których sami nie zaprosimy. Jako 
gospodarze tego domu zobowiązujemy się również do 
zapewnienia odpowiednich warunków do mieszkania. 
Każdemu musimy zapewnić takie warunki, aby było mu 
dobrze, wygodnie. W tym wyjątkowym domu powinno być 
ciepło. Powinien on być ogrzewany ciepłem pochodzącym z 
naszej miłości do każdego z mieszkańców. Ciepłem, które 
jest okazywane, nie skrywane. Każde okazanie uczucia 
osobie, która w naszym sercu mieszka, jest dla niej 
ogrzaniem, słonecznym światłem, jest promieniem miłości.  
 Dobrze byłoby, gdybyśmy naszym gościom często 
mówili, że ich kochamy, że są dla nas kimś wyjątkowym, że 
- po prostu - cieszymy się, że są. Mówili na głos, aby ten 
drugi usłyszał i mógł cieszyć się naszą miłością, naszymi 
dobrymi słowami.  
 Nowonarodzony Jezus - tak jak każde dziecko - 
pragnie ciepła, naszego ciepła. Jeśli zdecydowaliśmy się 
zaprosić Go, powinniśmy dać Mu to co jest dla nas 
najcenniejsze. Z pewnością cenimy naszą przyjaźń. 
Chcielibyśmy mieć przyjaciół i sami chcielibyśmy być 
przyjacielem. Dlatego dajmy nasza przyjaźń Jezusowi a On 
obdarzy nas swoją - najcenniejszą, najwierniejszą. Starajmy 
się być dobrym, kochającym przyjacielem. Gdy oddamy Mu 
jedno z mieszkań w naszym sercu, On - Książe Pokoju - 
wniesie tam pokój i ciepło. Tak bardzo potrzebne w 
dzisiejszych czasach. Trzeba wiedzieć, ze im więcej uczucia 
ofiarujemy Jezusowi, tym więcej pokoju i radości otrzymamy 
od Niego.  
 Warto się dziś zastanowić, czy naprawdę kochamy 
Jezusa. Tę naszą miłość do niego możemy porównać z 
miłością, którą odczuwamy do innych ludzi. Gdy kogoś 
kochasz, chcesz jak najczęściej przebywać w jego 
towarzystwie, myślisz o nim, dajesz mu to co masz w swoim 
życiu najcenniejszego. Czy tak jest z twoją miłością do 
Jezusa? Czy chcesz z nim być? To przebywanie z Nim to 
modlitwa i Msza św. Czy chętnie się modlisz? Z jakim 
nastawieniem przychodzisz na Msze św.? Czy czujesz, że 
idziesz na spotkanie z przyjacielem, czy raczej traktujesz to 
jako nieprzyjemny i nudny obowiązek. Czy Komunia św. jest 
chwilą radosną, czy zupełnie obojętna? To są pytania, które 
warto sobie zadać z racji uroczystości Bożego Narodzenia, 
aby zweryfikować naszą miłość do Jezusa.  
 Życzę, aby każdy z nas mógł na te pytania 
odpowiedzieć: TAK. 

Odwiedziny Duszpasterskie – Kolęda 
 Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt 
duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. 
Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego 
Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. 
Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z 
Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną 
wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych 
domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła 
i duszpasterzy. Czym jest kolęda i jak ją rozumieć? Przede 
wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za 
otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. 
Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary 
rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. 
Stąd niezrozumiałym byłoby na przykład pozostawanie 
niektórych w sąsiednim pokoju albo oglądanie w tym czasie 
telewizji. Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem 
wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go 
parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna 
wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest 
przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz 
przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie 
z nią się pomodlić. Dlatego, np. we Włoszech, to wydarzenie 
nazywane jest błogosławieniem domów i rodzin. Tam katolicy 
z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby wspólnie 
modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i dla rodziny w 
nowym roku. Dla nich to wielkie wydarzenie. O chodzących 
po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej. Wiadomo też, że 
wyraz „kolęda”, oznaczał pierwotnie pieśń noworoczną, 
śpiewaną podczas odwiedzania z tej okazji wiejskich 
gospodarzy. Zapewne Kościół zaadaptował te ludowe 
zwyczaje, łącząc je z błogosławieństwem domów. Niemiecka i 
polska tradycja każe z tej okazji pisać poświęconą kredą na 
drzwiach błogosławionych domów „C+M+B” i datę roczną. 
Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, 
tradycyjnych imion trzech króli, lecz są skrótem od łacińskiego 
Christus Mansionem Benedicat (lub polskiego: Chrystus 
Mieszkanie Błogosławi). W Kościele wizyta duszpasterska to 
nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z 
parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna 
serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna. Kolęda jest 
doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby 
przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy 
spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia 
konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o 
wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących 
wiary i życia religijnego. Czasem trzeba też upomnieć. Wielu 
ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie 
zawsze jest okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, 
zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, 
że nie zawsze znajdują na to czas. Wielu ludzi po prostu 
krępuje się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami”. Jest 
też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wizyta 
księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią cały rok. 
Przy okazji kolędy kapłan poznaje również warunki życia 
ludzi, za których jest odpowiedzialny, ich kłopoty, 
zmartwienia, ale również i radości. 

The altar candles, bread and wine 
will be offered this entire week, in 
Loving Memory of: 

+ Leo Jeyowski 
 

rq. Wife, Irene Jeyowski 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 Lekcje religii rozpoczną się w piątek 6 stycznia 2017r. 
 

 Zajęcia Polskiej Szkoły i Lekcji religii rozpoczną się w 
sobotę 7 stycznia 2017r. 

 

 Sobota, 7 stycznia od godz. 10:15am do 13:30pm od-
będzie się zabawa karnawałowa dla uczniów uczęszcza
-jących na Lekcje Religii i Polskiej Szkoły do klas: 1-4. 
Dzieci klas 5-11 biorą udział w zajęciach, które kończą 
się o godz. 13:30.  

 

 Sobota, 14 stycznia od godz. 10:15am do 13:30pm 
odbędzie się zabawa karnawałowa dla uczniów uczęsz-
cza-jących na Lekcje Religii i Polskiej Szkoły do klas: 5-
11. Dzieci klas 1-4 biorą udział w zajęciach, które 
kończą się o godz. 13:30.  

 

 Sobota, 21 stycznia od godz. 10:15am do 13:30pm 
odbędzie się zabawa karnawałowa dla dzieci w wieku 
przedszkolnym: od 2.5 roku do szesciu lat. Lekcje Re-
ligii i Polskiej Szkoły od klasy: 1-ej do 11-tej odbywają 
się według wyznaczonego programu. 

 

 Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają 
obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po 
południu, w niedzielę 22 stycznia. Po Mszy św., uc-
zniowie udadzą się do auli parafialnej, gdzie wezmią 
egzamin diecezjalny. 

 

 All students from grades 5 & 8 CCD classes are obli-
gated to attend 12:30pm Mass on Sunday, January 22. 
After Mass, students will be taking the NCEA Exam, a 
diocesan exam, in the parish auditorium. Attendance is 
mandatory. 

 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation 
along with the Certificates of Baptism are due February 
28th during parish office hours. 

 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do 
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy 
zwrócić do 28 lutego w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

   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. 

 
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. 
 

* * * * * 
 

 

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. 

PLAN KOLĘDY 
SCHEDULE FOR KOLĘDA 

2017 
 

Tuesday & Wednesday - December 27 & 28 
Wtorek i Środa - 27 i 28 Grudzień 

Garfield, Lodi, & Hasbrouck Heights  
 

Thursday & Friday - December 29 & 30 
Czwartek i Piątek - 29 i 30 Grudzień 

Wallington, East Rutherford & Rutherford 
 

Monday & Tuesday - January 2 & 3 
Poniedziałek i Wtorek - 2 i 3 Styczeń 

Elmwood Park, Fair Lawn Saddle Brook & others 
 

Wednesday - January 4 
Środa - 4 Styczeń 

Clifton & Passaic 
 

Thursday & Friday - January 5 & 6 
Czwartek i Piątek - 5 i 6 Styczeń 

Little Falls, Wayne, Lincoln Park, Fairfield & others 


