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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 



DIVINE MERCY SUNDAY 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

23 KWIETNIA 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for Human Development. May God 

reward you for your generosity! 
2. Closing of the Divine Mercy devotions after the 10:30a.m. 

Mass. 
 
THIS WEEK: 
1. Monday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in the 

church for children receiving FHC on May 21 
2. Tuesday: Saint Mark, Evangelist   

*First Holy Communion Practice at 6pm in the church,  
 for children receiving FHC on May 28. 

3. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions after 
7pm Mass. 

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

5. Saturday: 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:    THIRD  SUNDAY  OF  EASTER 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
2. The Confirmation Final Exam for Candidates in grade 8 

preparing for Confirmation, will take place after 12:30pm 
Mass in the auditorium. All Candidates must attend the 
Mass & Confirmation Exam. 

 
OTHERS: 
1. The Easter collection amounted to $42,705.00. Thank 

you all and may God reward you for your generosity! 
2. Mother’s Day. From Sunday, May 14 to Monday, June 

12, we will pray for the intentions offered for Mother's Day. 
Special Mother’s Day envelopes, on which you can write 
your intentions and first and last names, can be found by 
the entrances to the church. We encourage all of you to 
remember and pray for our mothers, thanking them for 
their dedication, devotion, and service in fulfilling and 
implementing their maternal vocation. 

3. Thursday, May 25, The Ascension of the Lord. Holy 
Day of Obligation. Masses: 7:00am, 10:30am, & 7:00pm. 

4. MONDAY - FRIDAY:  White Week from May 29 to June 
2. Mass will be celebrated every evening at 7pm for the 
children who received First Holy Communion. We ask that 
the parents of the F.H.C. class make every effort to attend 
this week with their children dressed in their Communion 
attire. Closing of White Week will be on Friday, June 2. 
On Thursday, June 1, all children will meet in the 
auditorium after Mass. 

5. Morris Catholic invites all interested to their Spring Open 
House on Sunday, May 7, from 2-4 pm. To register, 
please go to www.morriscatholic.org & click on the link, or 
email Mrs. Faith Sanson at fsanson@morriscatholic.org. 
Come see what the Morris Catholic Experience is all 
about! 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na Human Development. 

Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Zakończenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego po 

Mszy św. o godz. 10:30 rano. 
 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które 

przystąpią do Pierwszej Komunii św. 21 maja. 
2. Wtorek: Święto św. Marka, ewangelisty   

*Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które przystąpią do  
 Pierwszej Komunii św. 28 maja. 

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

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

5. Sobota: 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:   lIl  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
2. Egzamin młodzieży z 8-mej klasy, przystępującej do 

Sakramentu Bierzmowania zostanie przeprowadzony po 
Mszy św. o godz. 12:30pm w auli parafialnej. Obecność 
wszystkich Kandydatów na Mszy św. i egzaminie jest 
obowiązkowa. 

 

RÓŻNE: 
1. Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim parafianom, 

gościom i przyjaciołom parafii za złożoną ofiarę na 
Wielkanoc, która wyniosła $42,705.00. 

2. Dzień Matki. W miesiącu maju będzie odprawiana Msza 
św. gregoriańska w intencji wszystkich Matek żyjących i 
tych, które odeszły już do wieczności. Msza św. 
gregoriańska będzie odprawiana w każdy dzień 
począwszy od niedzieli 14 maja do poniedziałku 12 
czerwca. Koperty na których prosimy wypisać czytelnie 
intencje: imiona i nazwiska, znajdują się pod chórem. 
Zachęcamy do pamięci i modlitwy w intencji naszych 
Matek, dziękując im za poświęcenie, oddanie dla nas. 

3. Czwartek, 25 maja Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Święto obowiązkowe. Msze św.: 7:00 rano, 
10:30 rano i 7:00 wieczorem. 

4. BIAŁY TYDZIEŃ: 29 maja - 2 czerwca. Msze św. o 7:00 
wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w 
pierwszokomunijnych ubraniach. Zakończenie Białego 
Tygodnia w piątek, 2 czerwca. We czwartek, 1 czerwca, 
po Mszy św., wszystkie dzieci zbiorą się w auli parafialnej. 

5. Nabożenstwo Majowe o godz. 10:00 rano w każdą 
niedzielę maja. Zachęcamy do udziału. 
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Niedziela 23 kwietnia, Chrzty: 
 

  9:30AM    Kacper Lenczewski 
  1:30PM    Emma K. Cymerkiewicz 
  1:30PM    Rosalie Victoria Gawel 
  1:30PM    Victoria Marcel Kawka 
  1:30PM    Sofia Kubis 
  1:30PM    Fabian J. Lapczynski 
  1:30PM    Kacper Tuniewicz 
  1:30PM    Celine Wida 
 

Sobota 29 kwietnia, Chrzty: 
 

  1:00PM    Michael John Dec 
  1:00PM    Julia A. Kaminska 
 

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

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion on 
May 21, 2017 from 6:00pm to 

7:00pm: 
Monday, April 24, 2017 
Monday, May 1, 2017 
Monday, May 8, 2017 

Monday, May 15, 2017 
 

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion on 
May 28, 2017 from 6:00pm to 

7:00pm: 
Tuesday, April 25, 2017 
Tuesday, May 2, 2017 
Tuesday, May 9, 2017 

Tuesday, May 16, 2017 
Tuesday, May 23, 2017 

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św.  
21 maja 2017, odbędą się od 

godz 6:00 do 7:00 wieczorem: 
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 

poniedziałek, 1 maja 2017 
poniedziałek, 8 maja 2017 

poniedziałek, 15 maja 2017 
 

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św. 
28 maja 2017, odbędą się od 

godz 6:00 do 7:00 wieczorem: 
wtorek, 25 kwietnia 2017 

wtorek, 2 maja 2017 
wtorek, 9 maja 2017 
wtorek, 16 maja 2017 
wtorek, 23 maja 2017 

Remont Kościoła 
Anonymous $750 
Stefan i Dorota Betlej $750 
Marek i Krystyna Marut $750 
 
Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy 
złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą ofiarność wyna-
grodzi 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 

“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  

Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie 
w życiu przeżywać jakieś 

niepowodzenie, czy zawód, niech myśl 
wasza biegnie ku Chrystusowi, który 

was miłuje, który jest wiernym 
towarzyszem i który pomaga przetrwać 

każdą trudność. 
- Św. Jan Paweł II 

BYŁEŚ GŁODNY I NIE NAKARMILI CIĘ  
 

 Twój Syn - który stanowi jedno z Tobą i Duchem Świętym - 
prosił Samarytankę o wodę i jeszcze dziś rozbrzmiewa w 
niebiosach bolesny krzyk z Golgoty na który odpowiedzią były 
ocet i żółć... A Ty, Ojcze zmęczony już jesteś pukaniem do drzwi 
zamkniętych z prośbą o kawałek chleba którym mógłbyś oszukać 
głód... 
 
 

 Mimo to ... Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą - 
Kochaj ich mimo to, Jeśli uczynisz cos dobrego, zarzucą Ci 
egoizm i ukryte intencje - Czyń dobro mimo to. Jeśli Ci się uda, 
zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów - Staraj się 
mimo to. Uczciwość i otwartość wystawią Cię na ciosy - Bądź 
mimo to uczciwy i otwarty. To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, 
może przez jedną noc lec w gruzach - Buduj mimo to. Twoja 
pomoc jest naprawdę potrzebna. Ale kiedy będziesz pomagał 
ludziom, oni mogą Cię zaatakować - Pomagaj mimo to. Daj 
światu z siebie wszystko, a wybiją Ci zęby - Mimo to dawaj 
światu z siebie wszystko. 

- Matka Teresa z Kalkuty  

Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 2016/17 
 

 Zakończenie Roku Katechetycznego 2016/17 piątkowych 
lekcji religii odbędzie się w piątek 19 maja 2017. 
Uroczysta Msza św. rozpocznie się o 5:30pm. Po Mszy 
św., uczniowie udadzą się do swoich klas, gdzie odbędzie 
się rozdanie świadectw. Prosimy o odebranie dzieci 
najpóźniej do godziny 7 wieczorem. 

 

 Closing of the 2016/17 Catechetical year on Friday, May 
19, 2017 with 5:30pm Mass, for all students attending 
CCD Religion classes on Fridays. After Mass, all students 
will receive their certificates in their classroom. We ask 
that all parents/guardians pick their students up by 
7:00pm. 

 

 Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 2016/17 
jest zaplanowane na sobotę 20 maja 2017. Uroczysta 
Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 9:00 rano. W 
kościele dyrekcja wręczy uczniom główne nagrody i 
wyróżnienia, świadectwa zostaną rozdane uczniom w 
klasach. Prosimy o odebranie dzieci najpóźniej do 
godziny 11 rano. 

 

 Closing of the 2016/17 Catechetical and School year on 
Saturday, May 20, 2017 with 9:00am Mass for all stu-
dents attending CCD Religion, Polish Preschool, and Pol-
ish School classes on Saturdays. We ask that all parents/
guardians pick their students up by 11:00 AM. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

 Lekcje Religii dla wszystkich uczniów klas 8-mych bedą się 
rozpoczynały 15 minut wcześniej, aby dać naszym kandydatom 
więcej czasu do przygotowania się do sakramentu Bierz-
mowania. 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 Sacra-
ment. Friday Classes will start at 5:15pm & Saturday Classes 
will start at 8:45am. 

 Egzamin młodzieży z 8-mej klasy, przystępującej do 
Sakramentu Bierzmowania zostanie przeprowadzony w 
niedziele, 30 kwietnia po Mszy św. o godz. 12:30pm w auli 
parafialnej. Obecność wszystkich Kandydatów na Mszy św. i 
egzaminie jest obowiązkowa. 

 Czwartek, 18 maja, o godz. 6:00pm, Spowiedź św. dla Rod-
ziców, Rodziców Chrzestnych i dzieci które przystąpią do Pier-
wszej Komunii św. 21 maja. 

 Czwartek, 25 maja o godz. 6:00pm, Spowiedź św. dla Rod-
ziców, Rodziców Chrzestnych i dzieci które przystąpią do Pier-
wszej Komunii św., 25 maja. 

CONFIRMATION 2017 
All Confirmation Candidates scheduled to receive the 

Sacrament of Confirmation in 2017, must participate in the 
following additional classes, held in the church: 

 Wednesday, May 10, 2017 from 6:00 - 7:30 p.m. 
 Wednesday, May 17, 2017 from 6:00 - 7:30 p.m. 
 Rehearsal with Sponsors before Confirmation: 

Monday, May 22, 2017 from 6:00 - 7:30 p.m. 
Attendance for all candidates and their sponsors is mandatory. If 
a sponsor cannot attend, then one parent must attend and teach 

the sponsor his role during Confirmation. 
 Confession before Confirmation: 

Friday, May 26, 2017  at 5:30p.m. 
All parents, candidates and their sponsors must go to 

Confession. Attendance is mandatory. 
 Sacrament of Confirmation Mass: 

Tuesday, May 30, 2017  at 7:00p.m. Mass 
All Confirmation candidates and their sponsors must meet in the 

church auditorium no later than 6:15p.m. 

BIERZMOWANIE 2017 
Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2017r. musi wziąć udział w dodatkowych 
lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 środa, 10 maja, 2017 6:00 - 7:30 wieczorem 
 środa, 17 maja, 2017 6:00 - 7:30 wieczorem 
 Próba z świadkami przed Bierzmowaniem: 

poniedziałek, 22 maja, 2017 6:00 - 7:30 wieczorem 
Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz ich 

świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek nie może 
być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go zastąpić i 

pouczyć o spełnieniu roli podczas Bierzmowania. 
 Spowiedź św. przed Bierzmowaniem: 

piątek, 26 maja, 2017 o godz. 5:30 wieczorem 
Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni przystąpić do 

Sakramentu Spowiedzi św. 
 Sakrament Bierzmowania: 

wtorek, 30 maja, 2017, Msza św. o godz. 7:00 p.m. 
Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą 
być obecni o godzinie 6:15 p.m. w sali pod kościołem. 

 
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. 

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. 


