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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 
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor 



TWENTY SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

1 PAŹDZIERNIK 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for parish needs. May God reward 

you for your generosity! 
2. Solemn Mass at 10:30am for the intention of our 

parishioners and Polonia. 
3. Annual Pulaski Day Parade in New York City. Time of 

departure from the Shrine will be after the 10:30am Mass. 
Our parishioners & friends are invited to support & march 
with the Holy Rosary Parish contingent in the parade. 

 
THIS WEEK: 
1. Monday: The Holy Guardian Angels  
2. Wednesday: Saint Francis of Assisi  

*O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass. 
3. First Thursday:  Blessed Francis Xavier Seelos, priest  

*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. First Friday: Confessions: 6:30am & 6:30pm. 
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the Blessed  
 Sacrament until 7:00pm. 
*Devotions and Mass at 7:00pm. 

5. First Saturday: Our Lady of the Rosary  
*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 
NEXT SUNDAY:   XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
 
OTHERS: 
1. Monday, October 16, after the 7:00pm Mass, a meeting will 

be held in the church for all parents whose child will be 
receiving the Sacrament of First Holy Communion in 2018. 
Attendance is mandatory. 

2. Tuesday, October 17, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 8th grade and will be receiving the 
Sacrament of Confirmation in 2018. Attendance is 
mandatory. 

3. All Confirmation Candidates currently in CCD classes grade 
8, who are scheduled to receive the Sacrament of 
Confirmation in 2018, must participate in the 
Confirmation Retreat on Monday, Tuesday, & 
Wednesday, December 4th, 5th, & 6th from 7:00pm in 
the Shrine. 

4. Paramus Catholic High School cordially invites 6th, 7th, and 
8th grade students and their parents to visit us during one of 
our Open Houses on Sunday, October 1st, 2017 from 1:00 - 
4:00pm, and Wednesday, October 18th, from 7:00 - 9:00pm. 
The school is located at 425 Paramus Road, Paramus, NJ. 
For more information, please contact the Admissions Office 
at 201-445-4466 ext. 104. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 rano. 
3. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Msza św. o godz. 

10:30 rano w intencji Parafian i Polonii. Wyjazd z pod 
restauracji Michelle, Garfield po Mszy św. o godz. 10:30am. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Nabożeństwo różańcowe w miesiącu październiku będzie 

odprawiane w każdym dniu po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem. Zachęcamy do udziału. 

2. Poniedziałek: Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów 
3. Środa: Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu  
4. Pierwszy Czwartek: Wsp. św. Faustyny Kowalskiej,   

*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00pm. Po  
 Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu zupełnego i  
 uczczenie relikwii. Nabożeństwo do św. Jana Pawła II  
 będzie odprawiane w każdy czwartek. Przy ołtarzu św.  
 Jana Pawła II zostanie umieszczony koszyk, gdzie można  
 będzie złożyć osobiste prośby i intencje, w których  
 będziemy się modlić podczas nabożeństw po ich  
 odczytaniu. 

5. Pierwszy Piątek: Wspomnienie św. Brunona, prezbitera  
*Spowiedź: 6:30 rano i 6:30 wieczorem.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 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.  

6. Pierwsza Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.   
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  
1. Odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Nabożeństwo 

różańcowe o godz. 10:00 rano. Uroczysta Suma o godz. 
10:30 rano. 

2. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
3. Spotkanie ministrantów o godz. 3:00pm w kościele. 

Obecność wszystkich ministrantów obowiązkowa. 
 

RÓŻNE: 
1. Piątek, 13 października, o godz. 7:00pm Msza św. i 

zakończenie nabożeństw fatimskich z procesją. Zachęcamy 
dziewczynki do sypania kwiatów oraz wiernych do licznego 
udziału. 

2. CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice 
mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w nabożeństwie 
do św. Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   

3. Poniedziałek, 16 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które przystąpią do Sakramentu Pierwszej Komunii 
św. w 2018r. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa. 

4. Wtorek, 17 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
młodzieży klas 8-mej, którzy przygotowują się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z rodziców 
obowiązkowa. 
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Remont Kościoła 
Elzbieta Szczachor                                                           $1,000 
Jacek i Elżbieta Kornafel $750 
Anonymous $500 
Tomasz Szczachor $300 
 
Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy 
złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą ofiarność wyna-
grodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
 

        Fr. Stefan 

2017 Bishop’s Annual Appeal          In Giving, We Receive 
 The services provided by our Catholic Charities agencies 
are too long to list in our bulletin – but here are just a few: 
emergency housing for people in extreme poverty, out-patient 
and residential substance abuse treatment, group homes for 
disabled adults, outreach to veterans who are homeless, family 
counseling, etc. Your gift to the Bishop’s Annual Appeal helps 
bring this important work to life. In fact, Catholic Charities 
receives the largest percentage of Appeal funding. Your help is 
needed to continue providing this urgent care. Please be as 
generous as you are able to the 2017 Bishop’s Annual Appeal. 
For your convenience, you can make an online gift or pledge at 
www.2017appeal.org. Thank you!  
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Doroczny Apel Biskupa      W dawaniu, otrzymujemy 
 Wśród wielu usług świadczonych przez nasze katolickie 
organizacje charytatywne, można wyróżnić te najważniejsze: 
natychmiastowa pomoc socjalna dla najuboższych, ośrodki 
leczenia uzależnień, pomoc socjalna dla bezdomnych 
weteranów, poradnictwo rodzinne, i wiele innych. Dlatego wasze 
wsparcie dorocznego apelu Biskupa pomoże nam jeszcze 
efektywniej nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. 
Choć katolickie organizacje charytatywne otrzymują największy 
procent z funduszu, mimo wszystko wasza pomoc jest nam 
potrzebna, abyśmy mogli kontynuować opiekę nad tymi, którzy 
znaleźli się w dramatycznej sytuacji życiowej. Dlatego zwracamy 
się z prośbą o wsparcie apelu naszego Biskupa. Jeżeli 
chcielibyście złożyć jakąkolwiek donację, można to zrobić online 
korzystając za pomocą internetu: www.2017appeal.org. 
Dziękujemy z całego serca za waszą hojność! 

Świętych Aniołów Stróżów  
 

Aniele Boży, Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój. 

Rano, w wieczór, w dzień i w nocy 
Bądź mi zawsze ku pomocy. 

Strzeż duszy i ciała mego 
I doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. 
 

 Chociaż może ta modlitwa kojarzy się z 
dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu 
i obecności Aniołów, w tym również Aniołów 
Stróżów, jest jednym z ważnych elementów 

naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla 
Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad 
ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta trwa przez 
całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas ma swojego, "osobnego" 
Anioła Stróża.  
 Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia 
aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach 
zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą 
między Bogiem a ludźmi. Nauka o nich jest oparta przede 
wszystkim na dwóch fragmentach Biblii. W psalmie 91 czytamy:  
 Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego 
namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli 
na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie 
uraził swej stopy o kamień.  
 Natomiast św. Mateusz przekazuje nam w swojej Ewangelii 
m.in. takie słowa Jezusa:  
 Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; 
albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się 
zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.  
 Nie są to bynajmniej jedyne teksty Pisma świętego 
wskazujące na to, że Bóg posługuje się aniołami dla dobra 
rodzaju ludzkiego lub poszczególnych ludzi. Wystarczy 
przypomnieć o opiece anioła nad Hagar i jej synem, Izmaelem 
(Rdz 16, 7-12); anioł powstrzymuje Abrahama, by nie dokonywał 
zabójstwa swego pierworodnego syna, Izaaka (Rdz 22, 11), anioł 
ratuje Lota i jego rodzinę (Rdz 19), anioł ratuje trzech 
młodzieńców od śmierci w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela 
w lwiej jamie (Dn 6-22), żywi proroka Eliasza i ratuje go od 
śmierci głodowej (1 Krl 19, 5-8), wyprowadza Apostołów z 
więzienia (Dz 5, 19-20) i ratuje św. Piotra z rąk Heroda (Dz 12, 7-
23).  
 Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od 
pierwszych wieków, w dziełach wybitnych myślicieli 
chrześcijańskich. W pismach ojców Kościoła naukę o Aniołach 
Stróżach spotykamy już w pierwotnych dokumentach 
chrześcijaństwa. Św. Cyprian (+ 258) nazywa aniołów naszymi 
przyjaciółmi. Św. Bazyli (+ 379) widzi w nich naszych 
pedagogów. Św. Ambroży (+ 397) uważa ich za naszych 
pomocników. Św. Hieronim (+ ok. 420) twierdzi: "Tak wielka jest 
godność duszy, że każda ma ku obronie Anioła Stróża". Św. 
Bazyli idzie dalej, gdy pisze: "Niektórzy między aniołami są 
przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z 
wiernych". Podobnie pisze św. Augustyn (+ 430): "Wielkim jest 
staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał 
przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli".  
 Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególnym 
nabożeństwem do Aniołów Stróżów, należałoby wymienić: św. 
Cecylię (+ w. III), św. Franciszkę Rzymiankę (+ 1440) i bł. 
Dalmacjusza, dominikanina z Gerony (+ 1341), którzy mieli 
szczęście często przestawać ze swoim Aniołem Stróżem, jak 
głoszą ich żywoty; św. Stanisława Kostkę, naszego rodaka, 
patrona Polski, który z rąk anioła miał otrzymać cudownie 
Komunię świętą, gdy był w drodze do Dyllingen; św. Franciszka 
Salezego, który miał zwyczaj pozdrawiać Anioła Stróża w każdej 
miejscowości, do której przybywał; oraz św. Jana Bosko, którego 
Anioł Stróż kilka razy uratował od niechybnej śmierci w czasie 
czynionych na niego zamachów, kiedy posyłał mu tajemniczego  

(c.d.)  psa ku obronie. 
 Aniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej. 
Wprawdzie pierwotne chrześcijaństwo walczące z wszelkimi 
przejawami pogaństwa nie rozwinęło kultu aniołów, podobnie jak 
powstrzymywało się od publicznego kultu Matki Bożej i świętych, 
jednak pierwsze wzmianki o kulcie aniołów spotykamy już u św. 
Justyna (+ ok. 165) w jego pierwszej Apologii. Od IV w. wyróżnia 
się kult św. Michała Archanioła. Aniołowie są wymieniani często 
w różnych liturgiach jako oddający chwałę Panu Bogu. W 
ikonografii spotykamy aniołów już w katakumbach (w. III).  
 Osobne święto pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie 
Iberyjskim, zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji. W 
roku 1608 Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy 
dzień zwykły po św. Michale. Na stałe do kalendarza 
liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w 
roku 1670. Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał się m.in. bł. 
Jan XXIII, który jeszcze jako nuncjusz apostolski przed każdym 
ważnym spotkaniem prosił swego Anioła Stróża o pomyślny 
przebieg rozmowy i jej dobre owoce.  
 Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że 
Aniołowie Stróżowie realnie istnieją, opiekują się nami, chroniąc 
przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest 
zarezerwowana tylko dla dzieci. Nie zapominajmy o częstej 
modlitwie do naszych duchowych opiekunów.  



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 

Całotygodniowe Polskie Przedszkole 
„Akademia Malucha” 

26 Wall Street, Passaic, New Jersey 
www.akademiamalucha.us 

Tel. 973-928-4885 
 

Oferujemy: 
Opiekę nad dziećmi od 2 i pól roku do 6 lat 
 Zajęcia od poniedziałku do piątku 
Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
 Zajęcia z logopedą 
Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 
Przygotowanie do zerówki 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

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 uczczenie 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. 

CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice 
mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w nabożeństwie 
do św. Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   
  sobota, 14 października: kl. 7  
  poniedziałek, 16 października: kl. 2  
  wtorek, 17 października: kl. 8  
  środa, 18 października: kl. 3latka i 4latka   
  czwartek, 19 października: kl. „0”    
  piątek, 20 października: kl. 1  
  sobota, 21 października: kl. 6  
  niedziela, 22 października: kl. 3, 4 & 5 

 
 Poniedziałek, 16 października, po Mszy św. o godz. 7:00 

wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które przystąpią do Sakramentu Pierwszej Komunii 
św. w 2018r. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa. 

 
 Monday, October 16, after the 7:00pm Mass, a meeting will 

be held in the church for all parents whose child will be 
receiving the Sacrament of First Holy Communion in 2018. 
Attendance is mandatory. 

 
 Wtorek, 17 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wiec-

zorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami młod-
zieży klas 8-mej, która przygotowuje się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z rodziców 
obowiązkowa. 

 
 Tuesday, October 17, after the 7:00pm Mass, a meeting will 

be held in the church for all parents whose child is currently 
in the 8th grade and is preparing for the Sacrament of 
Confirmation in 2018. Attendance is mandatory. 

 
 All Confirmation Candidates currently in CCD classes grade 

8, who are scheduled to receive the Sacrament of 
Confirmation in 2018, must participate in the Confirmation 
Retreat on Monday, Tuesday, and Wednesday, 
December 4th, 5th, & 6th from 7:00pm in the Shrine. 

 
 Od poniedziałku, 4 grudnia do środy, 6 grudnia, o godz. 

7:00pm odbędą się rekolekcje dla kandydatów 
przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w 
czerwcu 2018r. Obecność wszystkich kandydatów na 
rekolekcjach obowiązkowa. 


