
 

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. Michal Dykalski, Associate Pastor 



TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

15 PAŹDZIERNIK 2017 

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

for your generosity. 
 
THIS WEEK: 
1. Monday: At 10:30am & 7pm Mass, devotion, & veneration of 

the relic of St. John Paul II. All students in CCD classes & 
Polish School grade 2 are obligated to attend Mass &  
 devotions with their parents at 7:00pm. Every student’s  
 attendance complies with their CCD completion requirement. 
*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: At 10:30am & 7:00pm Mass, devotion, &  
 veneration of the relic of St. John Paul II. All students in CCD  
 classes & Polish School grade 8 are obligated to attend Mass &  
 devotions with their parents at 7pm. Every student’s attendance  
 complies with their CCD completion requirement.  
*After the 7:00pm Mass, a meeting will be held in the church  
 for all parents whose child is currently in the 8th grade & will be  
 receiving the Sacrament of Confirmation in 2018. Attendance is  
 mandatory. 

3. Wednesday: At 10:30am & 7:00pm Mass, devotion, & 
veneration of the relic of St. John Paul II. Children in CCD  
Classes & Polish School grades Pre-school: 3 year olds and 4 
year olds are obligated to attend Mass & devotions with their 
parents at 7:00pm. Every student’s attendance complies with 
their CCD completion requirement. 

4. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*At 10:30am & 7:00pm Mass, devotion, & veneration of the  
 relic of St. John Paul II. Students in CCD Classes & Polish  
 School grade 1 are obligated to attend Mass & devotions with  
 their parents at 7:00pm. Every student’s attendance complies  
 with their CCD completion requirement. 

5. Saturday: CCD Classes: 9:00am.    Polish School: 10:15am.  
*7:00pm Mass & devotions to St. John Paul II. All students in  
 CCD Religion & Polish School grade 6 are obligated to attend  
 Mass & devotions with their parents at 7:00pm. Every student’s  
 attendance complies with their CCD completion requirement. 

 
NEXT SUNDAY:   XXIX SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for World Mission Sunday. 
2. During the 10:30am Mass, Bishop Arthur Serratelli will  

consecrate the new altar and bless our shrine.  
*All students in CCD Religion classes & Polish School grades 3, 
4, & 5 are obligated to attend Mass & devotions with their 
parents at 10:30am. Attendance is mandatory and complies with 
every student’s obligation in completing the grade and receiving 
their CCD certificate. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. Za wszelką ofiarność, 

składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

W TYM TYGODNIU: 
1. Nabożeństwo różańcowe w każdym dniu po Mszy św. o godz. 

7:00 wieczorem. Zachęcamy do udziału. 
2. Poniedziałek-Piątek: Mszy św. o godz. 7:00 rano nie będzie. 
3. Poniedziałek: O godz. 10:30 rano oraz 7:00pm Msza św.,  

 nabożeństwo i uczczenie relikwii Św. Jana Pawła II. Dzieci  
 uczęszczające na Lekcje Religii i zajęcia Polskiej Szkoły do  
 klasy 2 wraz z rodzicami mają obowiązek wziąć udział we Mszy  
 św. i nabożeństwie o godz. 7:00pm.  
*Po Mszy św. o godz. 7:00pm, odbędzie się spotkanie w kościele  
 z rodzicami dzieci, które przystąpią do Sakr. I-szej Komunii św.  
 w 2018r. Obecność jednego z rodziców  obowiązkowa. 

4. Wtorek: O godz. 10:30 rano oraz 7:00pm Msza św.,  
 nabożeństwo i uczczenie relikwii Św. Jana Pawła II.   
 Młodzież uczęszczająca na lekcje Religii i zajęcia Polskiej  
 Szkoły do klasy 8 wraz z rodzicami mają obowiązek wziąć  
 udział we Mszy św. i nabożeństwie o godz. 7:00pm. Udział  
 uczniów wypełnia obowiązek w ukończeniu i otrzymaniu  
 świadectwa lekcji religii.  
*Po Mszy św. o 7pm, odbędzie się spotkanie w kościele z  
 rodzicami młodzieży klasy 8, która przygotowuje się do Sakr.  
 Bierzmowania. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa. 

5. Środa: O godz. 10:30 rano oraz 7pm Msza św., nabożeństwo  
 i uczczenie relikwii Św. Jana Pawła II. Dzieci uczęszczające  
 na Lekcje Religii i zajęcia Polskiej Szkoły do klas  
 przedszkolnych: 3-latka i 4-latka wraz z rodzicami mają  
 obowiązek wziąć udział we Mszy św. i nabożeństwie o 7:00pm. 

6. Czwartek: O godz. 10:30 rano oraz 7:00pm Msza św.,  
 nabożeństwo i uczczenie relikwii Św. Jana Pawła II. Dzieci  
 uczęszczające na Lekcje Religii i zajęcia Polskiej Szkoły do  
 klasy ‘0’A i ‘0’B wraz z rodzicami mają obowiązek wziąć udział  
 we Mszy św. i nabożeństwie o godz. 7:00 wieczorem. 

7. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.   
*O godz. 10:30 rano oraz 7:00pm Msza św., nabożeństwo i  
 uczczenie relikwii Św. Jana Pawła II. Dzieci uczęszczające na  
 Lekcje Religii i zajęcia Polskiej Szkoły klasy 1 wraz z rodzicami  
 mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i nabożeństwie o  
 godz. 7:00pm. Udział uczniów wypełnia obowiązek w  
 ukończeniu i otrzymaniu świadectwa lekcji religii. 

8. Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*Śłubowanie i Pasowanie na ucznia kl 1B o godz. 12:30 w  
 południe w auli pod kościołem.  
*7:00pm Msza św i nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.  
 Wszyscy uczniowie klasy 6 lekcji Religii i Polskiej Szkoły oraz  
 ich rodzice mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w  
 nabożeństwie. Obecność ucznia wypełnia obowiązek  
 ukończenia i otrzymania świadectwa lekcji Religii. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:         XXIX  NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje. 
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 rano. 
3. Ks. Biskup Serratelli o godz. 10:30 rano odprawi uroczystą 

Sumę Pontyfikalną na zakończenie odpustu ku czci św. Jana 
Pawła II podczas której Ks. Biskup dokona konsekracji nowego 
ołtarza i poświęci kościół. Wszystkich serdecznie zachęcamy do 
udziału.  
*Dzieci uczęszczające na Lekcje Religii i zajęcia Polskiej Szkoły  
 do klasy 3, 4 i 5 wraz z rodzicami mają obowiązek wziąć udział  
 we Mszy św. i nabożeństwie. Udział uczniów wypełnia  
 obowiązek w ukończeniu i otrzymaniu świadectwa lekcji religii. 

Remont Kościoła 
Anonymous $500 
Jerzy & Marta Jaworski $400 
Anonymous $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. 
 

Dear Parishioners! 
 My most sincere and heartfelt thank you to those parish fami-
lies who have already made their donation to our church renova-
tions. God bless you for your generosity! 
        Fr. Stefan 
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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 

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. 

 

Środa, 1 listopada, o godz. 6:00p.m. różaniec i 
wypominki. Serdecznie wszystkich zachęcamy do 
udziału. 

 

Środa, 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Msze 
św: 7:00 i 10:30 rano, oraz 7:00 wieczorem. Będą ofiaro-
wane Msze św. za wszystkich zmarłych poleconych w 
wypominkach w każdy dzień o godz. 7:00 wieczorem 
począwszy od wtorku 1 listopada do środy 30 listopada. 
Koperty na wypominki znajdują się przy drzwiach wy-
jściowych z kościoła. Zachęcamy do pamięci, uczest-
nictwa we Mszach św. i modlitwach za naszych bliskich 
zmarłych. 

 

Wednesday, November 1, All Saints Day. Masses: 
7:00am, 10:30am, & 7:00pm. From Tuesday, November 
1 to Monday, November 30 Masses will be offered every 
day at 7:00pm for all intentions mentioned in 
“Wypominki”. Special envelopes for All Souls Day, on 
which you can write your intentions, will be in the vesti-
bule and can be given during the Sunday collection. We 
encourage all to remember and pray for our deceased 
loved ones. 

 

Czwartek 2 listopada: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
ZMARŁYCH (dzień zmarłych). Msze św. o godz. 7:00 i 
10:30 rano oraz 7:00 wieczorem. 

 

Thursday, November 2, All Saints Day. Masses will be 
at 7:00am, 10:30am, and 7:00pm. 

 

The Catholic Youth League of the Diocese of Paterson 
invites all young adults to the Diocesan Youth Day, an 
Adoration and Worshipping Concert. The concert will be 
held on November 4th at 7:00pm at St. Joseph Church in 
Passaic at 7pm. 

Others... 
Różne... 

  + Joseph Dul 
  + Edward R. Moskal 

“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 

Saint Hedwig 
Feast Day: October 16 

 
 Hedwig, the daughter of a 12th-
century count, was educated in a 
monastery in Eastern Europe. At 
age 12, she married Henry I of 
Silesia, who was 18. In the 1200s, 
this was the usual age for marriage. 
The couple had seven children. 
 
 Henry succeeded his father to 
the throne. Henry depended on 
Hedwig to help him rule. In a war 
with Conrad of Masovia, Henry was 
captured. With rare courage, 

Hedwig persuaded Conrad to return her husband. The 
gentle queen was loved more for her kindness to those 
who were poor than for her political undertakings. She 
founded a hospital for lepers. The doors of her castle were 
open to travelers and to those who were homeless, sick, 
and dying. Hedwig went to the cottages of those who were 
poor, visiting and serving them. Late at night she would 
darn their clothes. Early in the morning, Hedwig would 
pray for the kingdom. She did all this while taking good 
care of her own family. Hedwig also invited religious to 
build monasteries in the kingdom. 
 
 Hedwig suffered when two of her sons disagreed over 
land given to them by Henry and went to war against each 
other. She bore this sorrow and the death of her son Henry 
with patience. The people of her kingdom considered her a 
living saint. 

Loyola Press 

“Lord, make me an instrument of your 
peace; where there is hatred, let me 
sow love; where there is injury, 
pardon; where there is doubt, faith; 
where there is despair, hope; where 
there is darkness, light; and where 
there is sadness, joy.” 

-St. Francis 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 
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 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
młodzieży klas 8-mej, którzy przygotowują 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 will be receiving the 
Sacrament of Confirmation in 2018. Attendance is 
mandatory. 

 

 W niedzielę, 12 listopada, 2017 podczas Mszy św. o 
godz. 8:30 rano, poświęcenie krzyży dla kandydatów do 
sakramentu Bierzmowania w 2017r. Poświęcone krzyże 
kandydaci otrzymają z rąk swoich Rodziców. Obecność 
wszystkich kandydatów oraz ich Rodziców jest 
obowiązkowa. 

 

 Blessing of crosses for all Confirmation Candidates will 
take place on Sunday, November 12 2017, during 
8:30am Mass. The Blessed Crosses are a symbol of our 
faith, which candidates will recieve from the hands of their 
parents. Attendance is mandatory for all candidates & 
parents. 

 

 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. 

 

 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. 

   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. 


