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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 



FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

29 STYCZNIA 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for Pulaski Day Parade Expenses. 

May God bless you for your generosity. 
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. 

3. Thank you to all parishioners who have completed and 
submitted their Commitment Card to the church. For those 
parishioners who have not yet had the opportunity to submit 
their card, a letter will be mailed to you with a personalized 
Commitment Card. It is important that all parishioners 
complete a Commitment Card as we will be mailing out a 
Summary Report of the program and need all commitments 
accounted for in this report. If you have any questions, 
please contact the church office. We also encourage all 
parishioners to consider our electronic giving method and to 
setup your reoccurring offertory gifts electronically. 

 
THIS WEEK: 
1. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions after 

7:00pm Mass. 
2. First Thursday: The Presentation of the Lord.  

*Masses at 7am, 10:30am & 7:00pm.  
*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. 

3. First Friday:  Confessions: 6:30a.m. & 5:30p.m.  
*CCD Religion Classes at 5:30pm, CCD classes for all  
 8th grade students will start at 5:15pm  
*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. 

4. First Saturday: Novena prayers to Our Lady of  
 Czestochowa after the 7:00am Mass.  
*Confession 7:00am & 4:00-5:00p.m.  
*CCD Religion Classes at 9:00am, CCD classes for all 8th  
 grade students will start at 8:45am  
*Polish School classes at 10:15am.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 
NEXT SUNDAY:    V  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for parish needs.  
 
OTHERS: 
1. Parish Book fees for the 2017 year can be made during 

Parish Office hours. Family: $20.00   Single: $10.00. 
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. Druga kolekta przeznaczona na koszty Parady Pułaskiego. 

Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
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. 

3. Dziękujemy wszystkim parafianom którzy wypełnili i złożyli 
swoją Kartę Zobowiązania na rzecz Kościoła. Dla tych 
parafian, którzy nie mieli jeszcze możliwości złożenia swoich 
zobowiązań zostanie wysłany list z osobistą kartą 
zobowiązania. Bardzo istotne jest to, by wszyscy parafianie 
wypełnili Kartę Zobowiązania, jako że będziemy rozsyłać 
także Raport Podsumuwujący program który zawierał będzie 
wszystkie zobowiązania finansowe. Jeśli mają państwo 
jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z kancelarią 
parafialną. Zachęcamy również, aby rozważyć składanie 
datków metodą elektroniczną oraz ustawienie określonej 
kwoty, która z określoną częstotliwością automatycznie 
będzie ofiarowana na rzecz Kościoła. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 
2. Pierwszy Czwartek: ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

                                     MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ  
*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00pm.   
*Poświęcenie gromnic po każdej Mszy św. Gromnice można  
 nabyć w sklepiku parafialnej przed każdą Mszą św. 
*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. 

3. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 6:30 wieczorem. 
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. Lekcje religii dla 
 uczniów z klasy 8-mej o godz. 5:15 wieczorem.  
*Msza św., nabożeństwo o godz. 7:00 rano i adoracja 
 Najświętszego Sakramentu do godz. 7:00 wieczorem. 
*Nabożeństwo i Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. 

4. Pierwsza Sobota: Nowenna do M. B. Częstochowskiej po  
 Mszy św. o 7:00 rano.  
*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 można używać  
 swoje lub parafia może zapewnić. Chętnych prosimy o  
 zgłaszanie się do Pani Dyrektor, Beaty Olszowy lub  
 kancelarii parafialnej. Opłata $30 od dziecka za dziesięć  
 lekcji.  
*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.  
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.  
 Zakończenie Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    V  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne.  
 

RÓŻNE: 
1. Opłatę przynależności do parafii na rok 2017, można 

dokonać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
Rodzina: $20.00  i  Osoby samotne: $10.00. 
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Remont Kościoła 
Anonymous $1,000 
Krystyna Bednarz    $750 
Andrzej & Krystyna Jastrzebski    $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 

Małgorzata Stopka - Marshal of 2017 Pulaski Day Parade  
Diocesan Shrine of Saint John Paul II 

Holy Rosary Parish Contingent 
 

 Małgorzata Stopka pochodzi z 
Chochołowa, malowniczej i znanej 
historycznie wioski na skalnym Podhalu.  
Do Stanów Zjednoczonych wyemigrowała 
w 1986 roku, osiedlając się w Chicago IL, 
a następnie w Clifton NJ, gdzie obecnie 
mieszka razem z mężem Józefem i 
dwójką dzieci; Sebastianem i Olivią. 
 Małgorzata, zawodowo zatrudniona 

jest w biurze architektonicznym „LAN” w Midland Park, NJ. 
Od najmłodszych lat związana jest z górami, kulturą 
podhalańską i jej tradycjami. W listopadzie 2011, objęła 
funkcję prezesa Stowarzyszenia Podhalan w NJ, oraz 
wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan w 
Ameryce Północnej na stany wschodnie, którą dumnie 
piastuje. Jest zaangażowana w życie z Polonią. Wiele 
czasu i energii przeznacza dla dzieci oraz młodzieży, gdyż 
wierzy, że to właśnie dla nich należy przekazać to co 
wywiodła z ojczystego kraju. Jest wrażliwa na potrzebę 
drugiego człowieka. W wolnych chwilach lubi podróżować, 
słuchać dobrej muzyki, śpiewać i pracować społecznie. 
 Małgorzata Stopka, serdecznie dziękuje Komitetowi 
Parady Pułaskiego, za nominację oraz zaufanie, obiecując 
godne reprezentowanie Kontyngentu Sanktuarium Św. 
Jana Pawła II i Parafię Matki Bożej Różańcowej jako 
Marszałek 2017 roku. 

Sabina Krol - Miss Polonia 2017 
Diocesan Shrine of Saint John Paul II 

Holy Rosary Parish Contingent 
 

 Sabina Krol, córka Mariana i Aliny, 
przyjechała do stanów mając dwa lata. 
Od 1999r. mieszka w Garfield z 
rodzicami i rodzeństwem, gdzie 
ukończyła szkołę podstawową i średnią. 
Obecnie uczy się w Montclair State 
University. Sabina uczęszczała do 
Polskiej Szkoły i na lekcje religii przy 
Diecezjalnym Sanktuarium św. Jana 

Pawła II, Parafii Matki Bożej Różańcowej gdzie przystąpiła 
do Pierwszej Komunii Św. i Sakramentu Bierzmowania. 
Sabina czynnie uczestniczy w życiu parafii. Sabina czuje 
się bardzo zaszczycona, że może reprezentować jako 
Miss Polonia 2017 Kontyngentu Parady Pułaskiego przy 
Sanktuarium na Piatej Avenue w Nowym Yorku. 

Maia Puzio & Victoria Zaremba 
2017 Junior Miss Polonias 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
Holy Rosary Parish Contingent 

 Maia Puzio, córka Anny i Jacka 
Puzio, Mieszka z rodzicami i z młodszym 
bratem Danielem w Wallington. Maia jest 
uczennicą trzeciej klasy szkoły 
publicznej Gavlak w Wallington. 
Sakrament Chrztu świętego i Pierwszą 
Komunię Św. przyjęła w Diecezjalnym 
Sanktuarium św. Jana Pawła II, Parafii 
Matki Bożej Różańcowej w Passaic, 

gdzie również uczęszcza na lekcje religii, tańca i zajęcia 
Szkoły Polskiej im. Bł. Jerzego Popiełuszki przy 
Sanktuarium. Maia lubi tańczyć i malować. Jest bardzo 
pomocna i odpowiedzialna w swoich zajęciach lekcyjnych i 
domowych. W przyszłości chciałaby zostać nauczycielką. 
Jest dumna, że będzie reprezentować Kontygent Parady 
Puklaskiego przy Sanktuarium, jako Junior Miss Polonia w 
2017 r. 

 Victoria Zaremba, córka Elżbiety  
i Jacka Zaremby. Wraz z rodzicami i 
młodszym bratem Alankiem mieszka w 
Wallington, NJ Sakrament Chrztu 
świętego i Pierwszą Komunię Św.  
przyjęła w Diecezjalnym Sanktuarium 
św. Jana Pawła II, Parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Passaic. Victoria do 
szkoły podstawowej uczęszcza w 
Wallingtonie, a do Polskiej Szkoły 

Dokształcającej im. Bł. Jerzego Popiełuszki i na Lekcje 
religii w Sanktuarium św. Jana Pawła II, Passaic. Victoria 
uwielbia swoje zajęcia Tae Kwon Do. Bardzo lubi rysować 
i śpiewać, a jej ulubionymi przedmiotami w szkole są 
matematyka i muzyka. W przyszłości chciałaby zostać 
muzykiem (piosenkarką). Victoria bardzo się cieszy, że 
będzie reprezentować kontyngent przy Sanktuarium jako 
Junior Miss Polonia w tym roku. 

The Presentation of the Lord 
February 2, 2017 

 
He had to become like his 

brothers and sisters in every 
way. 

 
— Hebrews 2:17a 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

Niedziela, 29 stycznia, Chrzty: 
 

2:00PM    Julia Gabriella Glowiak 
2:00PM    Maja Kurpiewski 
 
Sobota, 4 lutego, Chrzty: 
 

2:00PM    Daniel Wrobel 
 

Congratulations to the parents of the newly-
baptized children. May God bless you always. 

 Szkoła Polska im. Bł. Jerzego Popiełuszki pragnie ut-
worzyć 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 
można używać swoje lub parafia może zapewnić. Chęt-
nych prosimy o zgłaszanie się do Pani Dyrektor, Beaty 
Olszowy lub kancelarii parafialnej. Opłata $30 od dziecka 
za dziesięć lekcji. 

 

 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.  

 

 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. Ask yourselves, young people, about the love of Christ. 

Acknowledge His voice resounding in the temple of your 
heart. Return His bright and penetrating glance which 
opens the paths of your life to the horizons of the Church’s 
mission. It is a taxing mission, today more than ever, to 
teach men the truth about themselves, about their end, 
their destiny, and to show faithful souls the unspeakable 
riches of the love of Christ. Do not be afraid of the 
radicalness of His demands, because 
Jesus, who loved us first, is prepared to 
give Himself to you, as well as asking of 
you. If He asks much of you, it is because 
He knows you can give much. 

― Pope John Paul II, 
The Meaning of Vocation 


