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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 IN ORDINARY TIME 
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

15 STYCZEŃ 2017 

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

generosity. 
 

THIS WEEK: 
1. Monday — Wednesday: All Confirmation Candidates 

scheduled to receive the Sacrament of Confirmation in 2017, 
must participate in the Confirmation Retreat from 7:00pm 
in the Shrine. 

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

3. Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After 
Mass, devotion to St. John Paul II, plenary indulgence, and 
veneration of the relic. 

4. Friday: Saint Sebastian, Martyr  
*CCD Religion Classes at 5:30pm, CCD classes for all 8th 
 grade students will start at 5:15pm  

5. Saturday: Saint Agnes, Virgin, Martyr  
*Novena prayers to O. L. of Czestochowa after 7am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am, CCD classes for all 8th  
 grade students will start at 8:45am  
*Polish School classes at 10:15am for all students in grades  
 1-11 only.  
*Polish School Christmas Party in the parish auditorium for  
 all children in the preschool classes: three-year olds, four- 
 year olds and kindergarten. 

 

NEXT SUNDAY:    III  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for electricity. 
 

OTHERS: 
1. Increased Offertory Program: This week you will receive a 

brochure detailing the Increased Offertory Program our parish 
will be participating in over the next few weeks. This 
informative brochure is intended to communicate the financial 
needs of our parish and why we are having a dedicated focus 
on our parish offertory. Commitment Sunday for this Program 
is January 21 and 22. We encourage all parishioners to spend 
time in prayer and discussion with your family reflecting on the 
parish’s needs and your current level of giving. We look 
forward to seeing all of our parishioners at Mass next weekend 
for this very important Commitment Sunday.  If you have any 
questions regarding the Increased Offertory Program please 
feel free to contact the parish office. 

2. Parish Book fees for the 2017 year can be made during Parish 
Office hours. Family: $20.00   Single: $10.00. 

3. All students from grades 5 & 8 CCD classes are obligated to 
attend 12:30pm Mass on Sunday, January 29. After Mass, 
students will be taking the NCEA Exam, a diocesan exam, in 
the parish auditorium. Attendance is mandatory. 

4. Thursday, February 2, The Presentation of the Lord. 
Masses at 7am, 10:30am & 7:00pm. 

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

6. 2016 Bishop’s Annual Appeal, Be Rich in Good Works 
If you have not yet responded to the 2016 Bishop’s Annual 
Appeal, there is still time to do so as the 2016 Appeal funds 
are used to support ministries and programs through the 
end of the diocesan fiscal year on June 30, 2017. Your gift 
is a great blessing and valued so we can serve Christ by 
serving his people. For your convenience, you can make 
an online gift at www.2016appeal.org. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

W TYM TYGODNIU: 
1. Program Zwiększenia Ofiaroności. W tym tygodniu wszyscy 

otrzymamją broszurę w której będzie szczegółowo 
przedstawiony program zwiekszenia niedzielnej kolekty. W 
ciągu najbliższych kilku tygodni nasza parafia będzie 
uczestniczyć w tym programie. Broszura ma na celu 
przedstawienie potrzeb finansowych naszej parafii i kładzie 
specjalnie nacisk na niedzielną tacę naszej parafii. Niedziela 
zobowiązania odbędzie sie w weekend 21 i 22 stycznia. 
Prosimy wszystkich parafian o modlitwe i rozmowę w rodzinie 
odnośnie przedstawionych potrzeb naszej parafii oraz 
aktualnego poziomu ofiarności. Oczekujemy, ze wszystcy 
parafianie wezmą udział w tym programie i w tym bardzo 
ważnym zobowiązaniu w przyszłą niedzielę. Jeśli ktoś ma 
jakieś pytania odnośnie tego programu prosimy o kontakt z 
kancelarią parafialną. 

2. Poniedziałek-Środa, 7:00pm rekolekcje dla kandydatów 
przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w maju. 
Wszyscy kandydaci muszą wziąć udział w rekolekcjach.  

3. Czwartek: 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 uczenienie całowanie relikwii. 

4. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem,  
5. Sobota:  Lekcje religii o godz. 9:00am. Polska Szkoła o 10:15   

 rano dla uczniów klas od 1-tej do 11-tej 
*Zabawa karnawałowa dla dzieci uczęszczających do Polskiej  
 Szkoły w wieku przedszkolnym: od 2.5 roku do szesciu lat.   
*Sobotnie Polskie Przedszkole zaprasza na przedstawienie z  
 okazji Dnia Babci i Dziadka, o godz. 12:30 po południu w auli  
 parafialnej. Serdecznie zapraszamy Kochane Babcie i  
 Drogich Dziadków naszych najmłodszych Uczniów!  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:      III  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na swiatło. 
2. Koncert kolęd i pastorałek z udziałem gwiazd polskiej estrady-

Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk i Zbigniewa Wodeckiego 
napisany I zaaranżowany przez wybitnego kompozytora i 
pianistę Włodzimierza Korcza odbędzie się o godz. 2:00 po 
południu w kościele. Serdecznie zapraszamy. 

 

RÓŻNE: 
1. Szkoła Polska im. Bł. Jerzego Popiełuszki pragnie utworzyć 

ognisko muzyczne. Zajęcia będzie prowadził Pan Jan Koszela 
i rozpoczną się w sobotę 4 lutego o godz. 1:45p.m. Nauka 
będzie prowadzona gry na instrumentach: trąbka flet, saksofon 
klarnet i skrzypce. Instrumenty mozna używać swoje lub 
parafia może zapewnić. Chetnych prosimy o zglaszanie sie do 
Pani Dyrektor, Beaty Olszowy lub kancelarii parafialnej. 
Opłata, $30 dolarów od dziecka za dziesięć lekcji. 

2. Roczny Apel Biskupa 2016. Jeżeli jeszcze ktoś nie wziął 
udziału w Rocznym Apelu Biskupa może to wciąż uczynić. 
Fundusz ten wspomaga duszpasterstwo i program pomocy 
potrzebujacym w naszej diecezji. 

3. Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają obowiązek 
uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po południu, 29 
stycznia. Po Mszy św., uczniowie udadzą się do auli 
parafialnej, gdzie wezmą egzamin diecezjalny. Obecnośc 
obowiązkowa. 

4. Czwartek, 2 luty, ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO. 
Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem. 
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Nie lękajcie sie! 
Nie bójcie się waszej młodości i 

waszych głębokich pragnień szczęścia, 
prawdy, piękna i trwałej miłości! 

Przyszłość i pokój jest w Waszych 
sercach. 

-św. Jan Paweł II 

Św. Agnieszka 
 Agnieszka jest patronką dzieci, panien i 
ogrodników. Św. Agnieszka, całkowicie 
obnażona na stadionie, została rzucona na 
pastwę spojrzeń tłumu.  
 Agnieszka była w starożytności jedną z 
najbardziej popularnych świętych. Piszą o 
niej św. Ambroży, św. Hieronim, papież św. 
Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu 
innych. Jako 12-letnia dziewczynka, 
pochodząca ze starego rodu, miała ponieść 

męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. 
Na miejscu "świadectwa krwi" dzisiaj jest Piazza Navona - 
jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc 
Rzymu. Tuż obok, nad grobem męczennicy, wzniesiono 
bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia - zgodnie ze 
starym zwyczajem - poświęca się dwa białe baranki. 
 Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała 
wcześniej ślub czystości, rywalizowało wielu zalotników, a 
wśród nich pewien młody rzymski szlachcic oczarowany jej 
urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybrała 
Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. 
Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest 
chrześcijanką. Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani 
łagodnym namowom, ani groźbom. Rozniecono ogień, 
przyniesiono narzędzia tortur, ale ona przyglądała się temu z 
niewzruszonym spokojem. 
 Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej 
postać budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych 
młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć 
do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle porażony 
ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z 
domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką 
Chrystusa. 
 Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska 
dziewica została wtedy rzucona w ogień, ale kiedy wyszła z 
niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. "Udała się na miejsce 
kaźni - mówi św. Ambroży - szczęśliwsza niż inne, które szły 
na swój ślub". Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. 
Poszła na spotkanie Nieśmiertelnego małżonka, którego 
ukochała bardziej niż życie. 

Święty Sebastian, męczennik  
 Informacji o Sebastianie dostarcza 
nam Opis męczeństwa nieznanego 
autora z roku 354 oraz komentarz św. 
Ambrożego do Psalmu 118. Według 
tych dokumentów ojciec Sebastiana 
miał pochodzić ze znakomitej rodziny 
urzędniczej w Narbonne (Galia), matka 
zaś miała pochodzić z Mediolanu. 
Staranne wychowanie i stanowisko ojca 
miało synowi utorować drogę na dwór 

cesarski. Miał być przywódcą gwardii cesarza Marka 
Aurelego Probusa (276-282).  
 Według św. Ambrożego Sebastian był dowódcą 
przybocznej straży samego Dioklecjana. Za to, że mu 
wypomniał okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan, miał 
zostać przeszyty strzałami. "Dioklecjan kazał żołnierzom 
przywiązać go na środku pola i zabić strzałami z łuków. Tyle 
strzał tedy utkwiło w nim, że podobny był do jeża, a 
żołnierze przypuszczając, że już nie żyje, odeszli" - zapisał 
bł. Jakub de Voragine OP w swojej średniowiecznej "Złotej 
legendzie".  
Na pół umarłego odnalazła go pewna niewiasta, Irena, i 
swoją opieką przywróciła mu zdrowie. Sebastian, gdy tylko 
powrócił do sił, miał ponownie udać się do cesarza i zwrócić 
mu uwagę na krzywdę, jaką wyrządzał niewinnym 
wyznawcom Chrystusa. Wtedy Dioklecjan kazał go zatłuc 
pałkami, a jego ciało wrzucić do Cloaca Maxima. Wydobyła 
je stamtąd i pochowała ze czcią w rzymskich katakumbach 
niewiasta Lucyna. Był to prawdopodobnie rok 287 lub 288.  
 Św. Sebastian cieszył się tak wielką czcią w całym 
Kościele, że należał do najbardziej znanych świętych. Rzym 
uczynił go jednym ze swoich głównych patronów. Papież 
Eugeniusz II (824-827) podarował znaczną część relikwii św. 
Sebastiana św. Medardowi do Soissons (biskupowi z 
terenów obecnej Francji). Relikwię głowy Świętego papież 
Leon IV (+ 855) podarował dla bazyliki w Rzymie pod 
wezwaniem "Czterech Koronatów", która znajduje się w 
pobliżu Koloseum. Św. Sebastiana zaliczano do grona 
Czternastu Wspomożycieli. Nad grobem męczennika 
wybudowano kościół pod jego wezwaniem - to obecna 
bazylika św. Sebastiana za Murami (San Sebastiano fuori le 
Mura), gdzie spoczywają jego relikwie. W miejscu 
męczeństwa powstał drugi kościół, bazylika św. Sebastiana 
na Palatynie (San Sebastiano al Palatino). W bazylice św. 
Piotra w Watykanie znajduje się kaplica św. Sebastiana, 
która obecnie jest miejscem spoczynku św. Jana Pawła II. 
Sebastian jest patronem Niemiec, inwalidów wojennych, 
chorych na choroby zakaźne, kamieniarzy, łuczników, 
myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, strażników, strzelców, 
rannych i żołnierzy. Poświęcono mu liczne i wspaniale 
dzieła. Jego męczeństwo natchnęło wielu artystów - 
malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków tej miary, co 
Messina, Rubens, Veronese, Ribera, Guido Reni, Giorgetti, 
Debussy. 
 W ikonografii przedstawiany jest w białej tunice lub 
jako piękny obnażony młodzieniec, przywiązany do słupa 
albo drzewa, przeszyty strzałami. Czasami u jego nóg leży 
zbroja. Na starochrześcijańskiej mozaice w kościele św. 
Piotra w Okowach w Rzymie ukazany jest jako człowiek 
stary z białą brodą, w uroczystym dworskim stroju. Atrybuty 
Świętego: krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, miecz, 
tarcza, dwie strzały w dłoniach, przybity wyrok śmierci nad 
głową.  

“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 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 Lekcje Religii dla wszystkich uczniów klas 8-mych 
bedą się rozpoczynały 15 minut wcześniej, aby dać 
naszym kandydatom więcej czasu do przygotowanie się 
do sakramentu Bierzmowanie. Piątkowe zajęcia bedą się 
rozpoczynały o godz. 5:15pm i zajęcia sobotnie o godz. 
8:45am.   

 

 CCD religion classes for all 8th grade students will start 
15 minutes earlier in order to give our Confirmation candi-
dates more studying time while they are preparing for their 
Sacrament. Friday Classes will start at 5:15pm & Saturday 
Classes will start at 8:45am.  

 

 All Confirmation Candidates scheduled to receive the 
Sacrament of Confirmation in 2017, must participate in 
the Confirmation Retreat from Monday, January 16 to 
Wednesday, January 18 at 7:00pm in the shrine. 

 

 Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 
Bierzmowania w 2017r musi wziąć udział w Rekolekcjach 
do Bierzmowania, które odbędą się od poniedziałku, 16 
stycznia, do środy 18 stycznia, o godz. 7:00 wieczorem 
w kościele. 

 

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

 

 Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają obowi-
ązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po połud-
niu, w niedzielę 29 stycznia. Po Mszy św., uczniowie 
udadzą się do auli parafialnej, gdzie wezmią egzamin 
diecezjalny. 

 

 All students from grades 5 & 8 CCD classes are obligated 
to attend 12:30pm Mass on Sunday, January 29. 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 całowanie relikwii. 
 

Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, Msza 
  św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie 
  Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 

 

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 


