
 

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 



FIRST SUNDAY OF ADVENT 
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 

3 GRUDNIA, 2017 

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

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Doroczny Apel Biskupa. W dawaniu, otrzymujemy 

Planując świętowanie radości Bożego Narodzenia dajemy 
prezenty swoim przyjaciołom i bliskim, ale także istnieje jeden 
dar, który możesz ofiarować dziesiątkom tysięcy ludzi. Nie 
wymaga on ładnego opakowania i kolorowych ozdób. 
Wszystko, czego potrzeba to wypełniona karta wspierająca 
Doroczny Apel Biskupa. Udział w tym szlachetnym dziele jest 
wspaniałym sposobem powiedzenia „Wesołych Świąt” tak 
wielu naszym braciom i siostrom żyjącym w naszej Diecezji, 
którzy potrzebują nadziei i radości w swoim życiu. 
Niech Bóg was błogosławi za waszą hojność!  

3. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim rodzicom, 
matkom klasowym, za ufundowanie nagród i zorganizowanie 
zabawy Andrzejkowej. Wyrażamy podziękowanie wszystkim 
uczestnikom zabawy, za wspaniałą atmosferę. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Środa: Każdy kandydat który pragnie 

otrzymać Sakrament Bierzmowania w 2018r. ma obowiązek 
wziąć udział w Rekolekcjach do Bierzmowania, od godz. 7:00 
wieczorem. 

2. Poniedziałek: O godz. 6:45p.m. Godzinki ku czci Najśw. Maryi 
Panny. Msza św. Roratnia o godz. 7:00pm.  Zachęcamy do 
udziału, dzieci, młodzież, rodziców i parafian. 

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

4. Czwartek: 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 uczenienie ucałowanie relikwii. 

5. Piątek:   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
       Najświętszej Maryi Panny 
*Święto obowiązkowe. 
*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem. 
*„Godzina Łaski” rozpocznie się po Mszy św. o 10:30am i  
 zakończy się o godz. 1:00pm. 
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

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

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:   II  NIEDZIELA  ADWENTU 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne 
2. Podczas Mszy św. o godz. 8:30 rano poświęcenie i rozdanie 

różańcy dzieciom, które przygotowują się do Pierwszej Komunii 
Św. Obecność wszystkich dzieci jest wymagana.  

3. Pan Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym 
Jorku Maciej Golubiewski przyznał medal Ministra Edukacji 
Narodowej Pani Sylwii nauczycielce 9 klasy naszej polskiej 
szkoły. Medal Pani Sylwii został przyznany za, poświęcenie i 
oddanie uczniom oraz polskiej szkole. W imieniu uczniów, 
rodzicow grona pedagogicznego, dyrekcji, Pani Elżbiety i 
Haliny, księży i parafian składam Pani Sylwii najszczersze 
życzenią: wielu łask Bożych, zdrowia i pomyślności w pracy 
zawodej, szkole i życiu osobistym. Szczęść Boże. Fr Stefan 

 

RÓŻNE: 
1. Opłatki i kartki świąteczne można nabyć w kiosku 

parafialnym, w niedzielę, po każdej Mszy św.  
2. Poniedziałek, 11 grudnia, zebranie komitetu finansowego o 

godz. 7:30 wieczorem na plebanii. 
3. Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2018, należy zwrócić 

najpóźniej do 16 grudnia 2017 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

The liturgy of Advent…helps us fully understand the value and 
meaning of the mystery of Christmas. It is not just about 
commemorating the historical event, which occurred some 2,000 
years ago in a little village of Judea. Instead, it is necessary to 
understand that our whole life must be an ‘advent,’ a vigilant 
awaiting of the final coming of Christ. To predispose our mind to 
welcome the Lord who, as we say in the Creed, one day will 
come to judge the living and the dead, we must learn to 
recognize him as present in the events of daily life. Therefore, 
Advent is, so to speak, an intense training that directs us 
decisively toward him who already came, who will come, and 
who comes continuously.           -St. John Paul II (Dec. 18, 2002) 

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

your generosity. 
2. 2017 Bishop’s Annual Appeal. In Giving, We Receive.  

As you plan to celebrate the joy of the Christmas season by 
giving gifts to your friends and loved ones, there is one gift that 
you can give to tens of thousands of people. It does not require 
ten thousand names tags or ten thousand bows. All that’s 
needed is a completed pledge card to the Bishop’s Annual 
Appeal or an on-line gift at www.2017appeal.org. Say “Merry 
Christmas” to so many of your brothers and sisters in the 
Diocese of Paterson who need some hope and joy in their lives 
by participating in the Bishop’s Annual Appeal today. May God 
bless you for your generosity!  

 

THIS WEEK: 
1. Monday — Wednesday: All Confirmation Candidates 

scheduled to receive the Sacrament of Confirmation in 2018, 
must participate in the Confirmation Retreat from 7:00pm 
in the Shrine. 

2. Wednesday: O L of Perpetual Help Devotions after 7pm Mass. 
3. First Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7pm. After 

Mass, devotion to St. John Paul II, plenary indulgence, and 
veneration of the relic. 

4. Friday:   Feast of the Immaculate Conception of 
    the Blessed Virgin Mary 
*Holy Day of Obligation.  
*Masses: at 7:00am, 10:30am, & 7:00pm. 
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 

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

 

NEXT SUNDAY:   SECOND SUNDAY OF ADVENT 
1. Second collection is for Diocesan Assessment  
2. During 8:30am Mass, blessing of rosaries & prayer books for 

children who are preparing for the Sacrament of First Holy 
Communion in 2018. Attendance is mandatory. 

 

OTHERS: 
1. Anyone interested in Christmas wreaths or grave blankets call 

Joan at 201-893-5383. 
2. All applications for children receiving First Holy Communion in 

2018, must be returned no later then  December 16, 2017 
during parish office hours. 

3. Leisure Club Christmas Party Sunday, December 10, 2017 at 
1pm at The Rosotto House, 88 Park Ave, Rutherford. For more 
info & to RSVP please call Joan Tabor at 201-893-5383. 

4. Our Christmas Confession will be held on Saturday, December 
23, from 6:30am-9:00am, 5:00pm-6:30pm & 7:00pm-9:00pm 
There will be NO CONFESSIONS on Sunday, December 24, 
& Monday, December 25. 
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2017 Program 

Christmas Schedule 
Boże Narodzenie 

 
 
 
Saturday, December 23 - sobota, 23 grudnia 
CONFESSIONS - SPOWIEDŹ ŚW.:   6:30a.m. - 9:00a.m. 
             4:00p.m. - 6:30p.m. 
             7:00p.m. - 9:00p.m. 
 
Christmas Eve - Wigilia 
Sunday, December 24 – niedziela, 24 grudnia: 
 Masses/Msze św.: 7:00a.m., 8:30a.m., 10:30a.m. 
    12:30p.m., (English), 2:30p.m., (Polish) 
 NO CONFESSIONS - SPOWIEDZI ŚW. NIE BĘDZIE 
 
Christmas Day - Boże Narodzenie 
Monday, December 25 - poniedziałek, 25 grudnia: 
 Masses/Msze św.: 12 Pasterka, 7:00a.m., 8:30a.m., 
     10:30a.m. (Polish), 
     12:30p.m. (English), 
     2:30p.m. (Polish) 
 

NO MASS AT 7:00P.M. 
MSZY ŚW. 7:00 WIECZOREM NIE BĘDZIE 

 
St. Stephen - Św. Szczepana 
Tuesday, December 26 - wtorek, 26 grudnia: 
 Masses/Msze św.: 7:00a.m., 10:30a.m., 
     & 7:00p.m. (Polish) 

ADWENT TO CZAS RADOSNEGO 
OCZEKIWANIA NA 

PRZYJŚCIE JEZUSA 
 

 Adwent jest wyjątkowym czasem 
dla nas chrześcijan - to czas 
radosnego oczekiwania na przyjście 
Jezusa. Zaczyna się on w niedzielę po 

uroczystości Chrystusa Króla i trwa 4 niedziele. Kończy się 
wigilią Bożego Narodzenia. Samo słowo adwent pochodzi 
z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. 
 Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało 
oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas 
przygotowania. Dlatego też adwent jest nie tyle czasem 
pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego 
oczekiwania Zbawiciela. Opuszczenie hymnu „Chwała na 
wysokości Bogu” nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim 
Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie 
hymnu anielskiego śpiewanego w noc Narodzenia Jezusa. 
Teksty liturgiczne tego okresu ukazują postacie świętych, 
którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście Mesjasza, a 
więc: Najświętszą Maryję Pannę, św. Jana Chrzciciela, 
proroka Izajasza, wspominają dawne oczekiwanie ludzi na 
przyjście obiecywanego Zbawiciela. 
 Ten radosny czas sprawia, że nasze myśli częściej 
niż zwykle biegną ku Bożemu Narodzeniu. Poprzez 
modli twę , roraty, adwentowe postanowienia 
przygotowujemy się do tego świątecznego czasu 
spotkania ze Zbawicielem. Bóg stał się człowiekiem, 
przyszedł do nas, a więc i my winniśmy wyjść Bogu 
naprzeciw, aby spotkać się z wcielonym Synem Bożym. W 
tym czasie warto wziąć udział w rekolekcjach, które mają 
nam pomóc przygotować się na to spotkanie. Teologowie 
mówią o trzech adwentach w dziejach świata. Pierwszy z 
nich to czas przed wcieleniem Słowa Bożego czyli czas 
oczekiwania na przyjście przed dwoma tysiącami lat 
Zbawiciela na ziemię. Drugim adwentem jest nasze 
oczekiwanie na spotkanie z Miłosiernym Panem w 
momencie naszej śmierci. Trzecim zaś adwentem jest 
czas gdy oczekujemy, aż Jezus ponownie przyjedzie na 
ziemię, by usunąć zło i zakrólować nad całym światem. 
Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest 
czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek, który w 
życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie 
staje się piękne dlatego, że jest czekaniem na 
przychodzącego Chrystusa. 
 Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy 
ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach 
adwentowych: Pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas 
od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy 
czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne 
przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do 
spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym 
okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. 
wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i 
uroczystości); Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, 
to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego 
Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można 
obchodzić jedynie święta i uroczystości. 
 W polskiej tradycji Adwentu odprawiana jest 
codziennie Msza św. wotywna ku czci Matki Bożej, zwana 
Roratami. 

 W piątek 8 grudnia w Święto 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
zapraszamy wszystkich parafian 
do świątyni na „Godzine Łaski”. 
Modlitewne czuwanie rozpocznie 
się po Mszy św. o godz. 10:30 
rano i zakończy się o godz. 
1:00pm. To szczególna godzina i 
dobrze będzie jeśli zdołasz 
wykorzystać ją całą. Im więcej 
czasu spędzisz z Maryją, tym 
więcej łask spłynie na ciebie i tych, 

których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać 
Niepokalanej całą świętą godzinę. Każda chwila, którą 
spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się 
bezcenna! A tym samym odpowiesz na wezwanie samej 
Maryji, która obiecuje zesłać przez to nabożeństwo 
niezliczone łaski dla ciała i duszy. Kto w tym dniu będzie 
się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu, znajdzie 
jawną pomoc i uzyska z mojego serca opiekę i łaski. Będą 
liczne nawrócenia. Odpowiedzmy na wezwanie Maryji i 
przyjdźmy na modlitewne czuwanie. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after the  
 7:00 PM. Mass. 
 
Thursday: 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. 
 
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 Saturday of each month: Mass & First Saturday 
 devotion. 
 

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

 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 prepar-
ing for the Sacrament of First Holy Communion in 2018. 
Attendance 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. 

 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation 
along with the Certificates of Baptism are due February 
24th during parish office hours. 

 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do 
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy 
zwrócić do 24 lutego w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

“Crossing the threshold of faith means that we work out of 
a sense of dignity and see service as a vocation. It means 
we serve selflessly and are prepared to begin over time 
and time again without giving in to weariness — as if all 
that has been done so far were only a step on the journey 
toward the Kingdom, the fullness of life. It is the quiet time 
of waiting after the daily sowing and contemplation of the 
harvest that has been gathered. It is 
giving thanks to the Lord because he is 
good and asking him not to forsake the 
work of his hands (see Ps 138:8).”  
 
― Pope Francis, Only Love Can Save 

Us: Letters, Homilies, and Talks of 
Cardinal Jorge Bergoglio  


