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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 



THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

5 LISTOPADA, 2017 

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

you for your generosity. 
2. STANDARD TIME STARTS. Please set your clocks 

back one hour. 
3. Canned goods will be collected during November for the 

families who are poor, homeless, and needy. The goods 
can be left in the box in the vestibule of the Church. 

4. 2017 Bishop’s Annual Appeal. In Giving, We Receive. 
It is important that when you give to any charitable 
organization, you are confident that the funds are used 
wisely. Be assured that your gift to the Bishop’s Annual 
Appeal supports four causes: our Catholic Charities 
agencies, seminarian education, our inner-city area 
elementary schools and our priests’ retirement 
residence. In addition, 50% of all funds received over a  
parish’s goal is returned to the parish directly for its own 
needs. Please know that Appeal funds are used for no 
other purpose and serve only those who live in Morris, 
Passaic and Sussex counties. Please make a pledge to 
the Bishop’s Annual Appeal today. For your 
convenience, you can make an online gift or pledge at 
www.2017appeal.org. Thank you! 

 
THIS WEEK: 
1. Wednesday: 1:00pm Leisure Club meeting in Youth 

Center.  
*O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass. 

2. Thursday: The Dedication of the Lateran Basilica  
3. Friday: Saint Leo the Great, pope, doctor of the Church 

*CCD Religion Classes at 5:30pm. 
4. Saturday: Novena prayers after 7:00am Mass.  

*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am. 

 
NEXT SUNDAY:   XXXII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment.  
2. Blessing of crosses for all Confirmation Candidates will 

take place 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. 

 
OTHERS: 
1. 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. 

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

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. ZMIANA CZASU. Zegary przesuwamy o jedną godzinę 

do tyłu. 
3. Po każdej Mszy św. można składać żywność w puszkach 

dla rodzin wielodzietnych, biednych i bezdomnych. 
Żywność można złożyć do pudła pod chórem w każdą 
niedzielę do końca listopada. 

4. Doroczny Apel Biskupa. W dawaniu, otrzymujemy 
Możecie być pewni, że Wasze donacje są 
wykorzystywane mądrze. Doroczny Apel Biskupa wspiera 
cztery główne filary: katolickie organizacje charytatywne, 
formację i edukację kleryków, szkoły podstawowe w 
naszych miastach oraz domy księży emerytów. Ponadto, 
50% wszystkich środków przekazanych przez parafie, są 
zwracane do parafii na jej własne potrzeby. Proszę 
pamiętać, że wszystkie fundusze nie są wykorzystywane 
do innych celów i służą tylko mieszkańcom powiatów: 
Morris, Passaic i Sussex. 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 chojność! 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Ctr.  

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

2. Czwartek: Rocznica Poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej 

3. Piątek: Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i  
 doktora Kościoła  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. 

4. Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.   
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:    XXXII  NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
2. 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. 

 
RÓŻNE: 
1. W czwartek, 16 listopada, 2017 po Mszy św. o godz. 

7:00 wieczorem zebranie wszystkich człońków Duchowej 
Adopcji dziecka poczętego.  

2. „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską 
Szkołę im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w 
sobotę, 2 grudnia o godz. 7:00pm. DJ VALDI będzie 
grał do tańca, serwowane będą domowe dania oraz 
zapewniamy miłą atmosferę. Bilet $50.00 od osoby i 
można dostać w kancelarii parafialnej. Zapraszamy 
wszystkich serdecznie! 

 

  + Jadwiga Dobrowolski 
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Święty Leon Wielki, papież i doktor 
Kościoła  

 Leon urodził się około 400 r. w 
Toskanii. Był synem Kwintyniana. Papież 
Celestyn I mianował go archidiakonem 
około roku 430. Od młodości wyróżniał się 
tak wielką erudycją i zdolnościami 
dyplomatycznymi, że nawet jako zwykły 
akolita wysyłany był przez papieża do ważnych misji. Na jego 
polecenie udał się m.in. z poufną misją do św. Augustyna, 
biskupa Hippony. Kiedy w 440 r. przebywał z misją pokojową 
w Galii, wysłany tam przez cesarzową Gallę Placydię, został 
obrany papieżem po śmierci Sykstusa III. Po powrocie do 
Rzymu został konsekrowany 29 września 440 r., 
rozpoczynając swoje ponad 21-letnie kierowanie Kościołem.  
 Jego pontyfikat przypadł na czasy licznych sporów 
teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej. 
Musiał zwalczać liczne herezje oraz tendencje odśrodkowe, 
podejmowane przez episkopaty Afryki Północnej i Galii. To 
wtedy Pelagiusz głosił, że Chrystus wcale nie przyniósł 
odkupienia z grzechów, a Nestoriusz twierdził, że w Jezusie 
mieszkały dwie osoby. Poprzez swoich legatów brał udział w 
soborze w Chalcedonie (451), który ustalił najważniejsze 
elementy doktryny chrystologicznej. W dogmatycznym liście 
do biskupa Konstantynopola, tzw. "Tomie do Flawiana", 
odczytanym w Chalcedonie, Leon I rozwinął naukę o dwóch 
naturach w Chrystusie. Sobór Chalcedoński przyjął wiarę w 
jednego Chrystusa w dwóch naturach, obu niezmiennych i 
nieprzemieszczalnych, ale także nierozdwojonych i 
nierozdzielnych, tworzących jedną osobę. Tekst ten ojcowie 
soborowi przyjęli przez aklamację, a z zachowanych 
dokumentów wiemy, że zawołali wtedy: "Piotr przemówił przez 
usta Leona".  
 Papież Leon wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej 
i pastoralnej jedności Kościoła. Za jego czasów powstały 
pierwsze redakcje zbiorów oficjalnych modlitw liturgicznych w 
języku łacińskim. Powiązał liturgię z codziennym życiem 
chrześcijańskim; np. praktykę postu z miłosierdziem i 
jałmużną. Nauczał, że liturgia chrześcijańska nie jest 
wspomnieniem wydarzeń minionych, lecz uobecnieniem 
niewidzialnej rzeczywistości. W jednej z mów podkreślał, że 
Paschę można celebrować w każdym okresie roku "nie jako 
coś, co przeminęło, ale raczej jako wydarzenie dziś obecne".  
 Leon przyczynił się do uznania prymatu stolicy Piotrowej 
zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana III, jak i 
przez Konstantynopol. Cesarz Walentynian III (425-455) 
ogłosił edykt postanawiający, że zarządzenia Stolicy 
Apostolskiej muszą być uważane za prawo; oznaczało to 
prymat jurysdykcyjny biskupa rzymskiego. Bronił Italię i Rzym 
przed najazdami barbarzyńców. Wyjechał naprzeciw Attyli, 
królowi Hunów, i jego wojskom, wstrzymał ich marsz i skłonił 
do odwrotu (452). W trzy lata później podjął pertraktacje ze 
stojącym u bram Rzymu Genzerykiem, królem Wandalów. 
Niestety, król nie dotrzymawszy umowy złupił Wieczne Miasto. 
Papież ten wsławił się także działalnością charytatywną oraz 
zdecydowanym przeciwstawianiem się praktykom pogańskim 
czy wpływom sekty manichejczyków.  
 Leon był obrońcą kultury zachodniej. Jako pierwszy 
papież otrzymał przydomek "Wielki". Żył 70 lat, zmarł 10 
listopada 461 r. w Rzymie. Został pochowany w portyku 
bazyliki św. Piotra. Zachowało się po nim ok. 150 listów i 
prawie 100 mów wygłoszonych do mieszkańców Rzymu 
podczas różnych świąt. Pozwalają one poznać wiedzę 
teologiczną papieża oraz ówczesne życie liturgiczne. W roku 
1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła. Jest 
patronem muzyków i śpiewaków. 

Rocznica poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej  

 W i e l e  o s ó b  sąd z i ,  że 
najważniejszym kościołem papieskim 
jest bazylika św. Piotra na 
Watykanie. Nie jest to prawdą. To 
bazylika świętego Jana na Lateranie 
jest kościołem katedralnym papieża. 
Odegrała ona doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego 
Kościół obchodzi specjalny dzień, przypominający moment jej 
poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik większych 
Rzymu. Nazwa tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych 
posiadaczy tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku 
zgładził Plantiusa Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn 
Wielki pałac ten podarował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-
335). Do roku 1308 był on rezydencją papieży. Gdy w 313 r. 
cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt pozwalający na oficjalne 
wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować obok 
pałacu okazałą świątynię pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, 
św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się ona 
pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac - siedzibą 
papieży. Jej poświęcenia dokonał papież św. Sylwester I w dniu 
9 listopada 324 r.  
 W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się 
pięć soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała 
być siedzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej na 
początku XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą 
siedzibę do Watykanu.  
 Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe 
znaczenie. W odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich 
kościołów patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki; 
każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w 
uroczystej procesji. Nad wejściem do świątyni znajduje się 
łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca: 
Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis to 
znaczy: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Tu 
właśnie papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego 
Postu. Tu w Niedzielę Palmową stawia się łuk triumfalny na 
przyjęcie Króla męczenników. Tu papież odprawia Mszę świętą 
w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. 
 Bazylika św. Jana na Lateranie jest nieco tylko mniejsza 
rozmiarem od Bazyliki św. Piotra i od Bazyliki św. Pawła za 
Murami. Wnętrze bazyliki jest podzielone kolumnami na pięć 
naw. Imponujący jest fronton bazyliki z 15 potężnymi figurami u 
szczytu (każda o wysokości 7 m): Chrystusa, św. Jana 
Chrzciciela, św. Jana Apostoła i doktorów Kościoła. Z balkonu, 
który jest umieszczony w centrum frontonu Bazyliki, papieże 
udzielali ludowi błogosławieństwa apostolskiego. Do wnętrza 
bazyliki prowadzi pięć potężnych wejść. W nawie głównej stoją 
także potężne posągi 12 Apostołów i ważniejszych proroków. W 
nawach bocznych są nagrobki papieży. Za konfesją, czyli za 
ołtarzem głównym, pod baldachimem, gdzie tylko papież 
odprawia Mszę świętą, znajduje się bogate prezbiterium, a przy 
jego końcu przy ścianie na stopniach stoi tron papieski z białego 
marmuru, wysadzany drogimi kamieniami tworzącymi 
artystyczne mozaiki.  
 Do bazyliki dobudowane jest baptysterium, czyli osobna 
kaplica z basenem (tzw. pisciną), gdzie katechumenom 
udzielano chrztu przez zanurzenie. Kaplica nosi imię 
Konstantyna, gdyż są w jej wnętrzu obrazy, przedstawiające 
żywot tego właśnie cesarza. Obok bazyliki znajduje się osobny 
budynek wybudowany na polecenie papieża Systusa V w 1589 
r., w którym znajdują się "Święte Schody" (scala sancta). 
Według podania są to kamienne stopnie, po których Chrystus 
szedł na sąd do Piłata. Przywiezione zostały one z Jerozolimy 
do Rzymu w roku 326 przez św. Helenę, matkę cesarza 
Konstantyna I. Te schody pobożni pątnicy tak wytarli kolanami, 
że powstały w nich głębokie wyżłobienia. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   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. 

Remont Kościoła 
Wojciech i Beata Przewoznik $200 
 

Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, 
którzy złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą 
ofiarność wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
 

         Fr. Stefan 

 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. 

 

 „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską 
Szkołę im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 
2 grudnia o godz. 7:00pm. DJ VALDI będzie grał do 
tańca, serwowane będą domowe dania oraz zapewniamy 
miłą atmosferę. Bilet $50.00 od osoby i można dostać w 
kancelarii parafialnej. Zapraszamy wszystkich serdecznie! 

 

 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. 

 

 Niedziela, 10 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 8:30 
rano poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. Obec-
ność wszystkich dzieci jest wymagana. 

 

 Sunday, December 10, during 8:30am Mass, blessing of 
rosaries & prayer books for children who are preparing for 
the Sacrament of First Holy Communion in 2017. Atten-
dance is mandatory. 

 

 All applications for children receiving First Holy 
Communion in 2018, must be returned no later then  
December 16, 2017 during parish office hours. 

 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2018, należy zwrócić 
najpóźniej do 16 grudnia 2017 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

 

 Bożonarodzeniowe Jasełka: Serdecznie wszystkich 
zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek. 
Przedstawienie odbędzie się w sobotę, dnia 16 grudnia, w 
auli pod kościołem. 


