
 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 

 
   6 Wall Street, Passaic, NJ 07055  Tel: (973) 473-1578     www.holyrosarypassaic.org 

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. 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 



THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

22 STYCZNIA 2017 

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

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Koncert kolęd i pastorałek z udziałem gwiazd polskiej 

estrady-Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk i Zbigniewa 
Wodeckiego napisany i zaaranżowany przez wybitnego 
kompozytora i pianisty Włodzimierza Korcza odbędzie się o 
godz. 2:00 po południu w kościele. 

3. W dzisiejszą niedzielę podczas wszystkich Mszy św. w 
naszej parafii przeprowadzamy Program Zwiększania 
Składek. Prosimy wszystkich parafian o wypełnienia i 
zwrócenie kart zobowiązania. Karta Zobowiązania naszą 
niedzielną kolekt. Prosimy aby kontynuować powzięte 
zobowiązania przez okres jednego roku. Jeżeli ktoś ma 
jakiekolwiek pytania dotyczące tego programu, lub 
odnośnie do składania swojej ofiary drogą elektroniczną, 
prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła  

*Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center.  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

2. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. Lekcje religii 
dla uczniów z klasy 8-mej o godz. 5:15 wieczorem. 

3. Sobota: Św. Tomasza z Akwiny, prezbitera i doktora  
 Kościoła  
*Nowenna do M.B. Częstochowskiej po Mszy św. o 7:00  
 rano.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano. Lekcje religii dla uczniów z  
 klasy 8-mej o godz. 8:45 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:    IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na koszty Parady Pułaskiego. 
2. Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają 

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

 
RÓŻNE: 
1. Wykaz ofiar złożonych na parafie w 2016r. (do rozliczeń 

podatkowych) zostały wysłane do wszystkich parafian 
którzy ofiarowali $250 i więcej. Jeśli nastapiła pomyłka lub 
jakiekolwiek pytania, prosimy skontaktować się z kancelarią 
parafialną: (973) 473-1578. 

2. Opłatę przynależności do parafii na rok 2017 można 
dokonać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
Rodzina: $20.00  i  Osoby samotne: $10.00. 

3. Czwartek, 2 luty, ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO. 
Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem. 

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

5. Sobota, 18 luty, godz 7:00p.m. WALENTYNKI. Bilet $50 
dolarów od osoby. W domu przygotowany–smaczny i 
ciasto. Zabawę będzie prowadził DJ Paweł. Serdecznie 
zapraszamy.   

 + Józefa Gusciora 

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

your generosity. 
2. Our Increased Offertory Program Commitment Sunday is 

this weekend at all Masses. We encourage all parishioners 
to complete and turn in your commitment cards to the 
church. The Commitment Card contains information on how 
to plan your increased offertory gift to the church, and asks 
for your commitment over the next year. If you have any 
questions regarding this program, or how to give 
electronically, please contact the parish office. 

 
THIS WEEK: 
1. Wednesday: The Conversion of Saint Paul the Apostle  

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

2. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm, CCD classes for 
all 8th grade students will start at 5:15pm  

3. Saturday: St Thomas Aquinas, priest, Doctor of the Church  
*Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after the  
 7:00am 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 

 
NEXT SUNDAY:    IV  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Pulaski Day Parade Expenses. 
2. All students from grades 5 & 8 CCD classes are obligated 

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

 
OTHERS: 
1. Summary Contribution Statements for Tax Year 2016 

were mailed to parishioners who contributed $250 or more 
throughout 2016. If a statement requires correction, please 
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. Thursday, February 2, The Presentation of the Lord. 
Masses at 7am, 10:30am & 7:00pm. 

4. 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 & can be purchased at the parish office. 

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

during parish office hours. 



669 

Remont Kościoła 
Pawel & Agnieszka Partyka $750 
Janusz & Agniszka Pięta $750 
Jan & Marta Skawinski $750 
 
Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, 
którzy złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą 
ofiarność wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
 
Dear Parishioners! 
 My most sincere and heartfelt thank you to those par-
ish families who have already made their donation to our 
church renovations. God bless you for your generosity! 
 
        Fr. Stefan 

 
Saint Thomas Aquinas 
Feast day January 28 

 
 Thomas Aquinas came from a 
wealthy Italian ruling family in the 13th 
century. At age five, he was sent to a 
Benedictine monastery at Monte 
Cassino in hopes that someday he 
would be abbot. But King Frederick III 
sent his troops to occupy the 
monastery as a fortress. Thomas then 
transferred to the University of Naples, 

where he came into contact with the Dominicans. Their life 
of prayer and study fascinated him, and he was 
determined to join them. His family was shocked that 
Thomas would join a group of poor friars. His mother sent 
his brothers after him. They kidnapped and imprisoned him 
for more than a year at a family castle. Nothing would 
shake his resolution to enter the Dominicans. Finally, 
Thomas’s family gave up on discouraging him from 
becoming a priest, and in 1244, he joined the order. 
 Thomas studied under Albert the Great. In class, his 
silence during discussions and his large size earned him 
the nickname “the dumb ox.” Thomas became well known 
for his writings in philosophy and theology. His most 
famous work, the Summa Theologiae, contains five 
volumes of thought on all the Christian mysteries. It is said 
that no one has equaled the depth of understanding and 
clear reasoning that Thomas showed. His love for Jesus in 
the Blessed Sacrament led him to write prayers and 
hymns that are still used to honor the Eucharist. 
 But this brilliant man was very humble. He knew that 
all his gifts came from God. While celebrating Mass on 
December 6, 1273, he received a revelation from God. 
After that, he stopped writing. He said that all he had 
written was so much straw after what he had seen in the 
revelation. Thomas died at age 49 on his way to the 
Council of Lyons, France. Pope Gregory X had asked him 
to come. Saint Thomas Aquinas is a Doctor of the Church 
and patron of Catholic schools. 

Nawrócenie św. Pawła, 
Apostoła 

 Szaweł urodził się w Tarsie w 
Cylicji (obecnie Turcja) około 5-10 
roku po Chrystusie. Pochodził z 
żydowsk ie j  rodz iny  s i ln ie 
przywiązanej do tradycji. Byli 
niewolnikami, którzy zostali 

wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo 
rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna 
namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby 
studiować Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). 
Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że 
mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i 
prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w 
kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej 
woli udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 
1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. Jak podają 
Dzieje Apostolskie, u bram miasta "olśniła go nagle 
światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: 
«Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» - «Kto 
jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Jestem Jezus, 
którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci 
powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6). 
 Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym 
nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po 
trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w 
Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą - w 
latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; 
drugą w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-
Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 
53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima. 
 Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest 
autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych 
do ksiąg Nowego Testamentu. 
 W Palestynie Paweł został aresztowany i był 
przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa 
lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do 
cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. 
Dwa lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym 
regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii 
(prawdopodobnie; jak podaje Klemens, "dotarł do kresu 
Zachodu", a tak określano tereny Półwyspu Iberyjskiego) i 
na Kretę. W Efezie albo w Troadzie aresztowano go po raz 
drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu 
oraz wyrok. 
 Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w 
tym samym roku co św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzymie w 
IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, 
nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. 
Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, 
Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, 
Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy. 

Remember that you are never alone, Christ is 
with you on your journey every day of your 

lives! He has called you and chosen you to live 
in the freedom of the children of God. Turn to 

Him in prayer and in love. Ask Him to grant you 
the courage and strength to live in this freedom 

always. Walk with Him who is ‘the Way, the 
Truth and the Life.’ 
~St. John Paul II 



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 
candidates more studying time while they are preparing 
for their Sacrament. Friday Classes will start at 5:15pm 
& Saturday Classes will start at 8:45am.  

 
 Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają 

obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po 
południu, w niedzielę 29 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 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. 

Aniele 
Wiem, że tu jesteś... 

Ale tak cicho, 
jakby Cię wcale tu nie było. 

Lecz ja wciąż czuję 
- w domu, w lesie, w mieście - 

Jakby koło mnie serce czyjeś biło... 
Czuję także 

wpatrzone we mnie Twoje oczy 
- uważnie i troskliwie - 
nawet w środku nocy. 

Wiem też, 
że na skrzydłach ze światła 
pobiec możesz wszędzie 
i w mój sen wejść łatwo, 
i śpiewać w kolędzie... 
Dobrze, że tu jesteś 

w dni zwykłe i w niedziele - 
ukryty w powietrzu - 
mój dobry Aniele! ~ 

 

~Tadeusz Ruciński  




