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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 



THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

21 STYCZNIA, 2018 

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

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

 Center  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm  
 Mass. 

2. Thursday: The Conversion of Saint Paul the Apostle  
3. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm. 
4. Saturday: Saint Angela Merici, Virgin 

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

 
NEXT SUNDAY:   IV  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Pulaski Day Parade 

Expenses. 
2. All students from grades 5 & 8 CCD classes are 

obligated to attend 12:30pm Mass. After Mass, students 
will be taking the NCEA ACRE Assessment, in the 
parish auditorium. Attendance is mandatory. 

 
OTHERS: 
1. The Guard of Honor & the Pulaski Day Parade 

Committee cordially invite all parishioners for the 
Valentine’s Day Ball & Sashing Ceremony, honoring 
the 2018 Marshal, Mr. Wojciech Szymanski from 
Elmwood Park, the 2018 Miss Polonia, Jessica Labuda 
from Wallington, the 2018 Junior Miss Polonias: 
Gabriela Grodzki from Elmwood Park and Natalia 
Kasperek from Wallington. The Ceremony will take 
place on Saturday, February 10, 2018 at 7:00pm in the 
auditorium. Tickets are $50.00 per person and can be 
purchased at the parish office. 

2. Parish Book fees for the 2018 year can be made during 
Parish Office hours. Family: $20.00   Single: $10.00. 

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

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. 

Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth  

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

2. Czwartek: Święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła 
3. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. 
4. Sobota: Wspomnienie św. Anieli Merici i dziewicy 

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

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:      IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na koszty Parady 

Pułaskiego. 
2. Wszyscy uczniowie w klasach 5 i 8 lekcji religii mają 

obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po 
południu. Po Mszy św., uczniowie udadzą się do auli 
parafialnej, gdzie wezmią egzamin diecezjalny. 

 
RÓŻNE: 
1. Gwardia Honorowa i Komitet Parady 

Pułaskiego zapraszają wszystkich parafian 
na Bal Walentynkowy i mianowanie 
Marszałka i Miss Polonias 2018  
Parady Pułaskiego w sobotę, 10 lutego 
2018 o godz. 7:00pm. Marszałkiem 2018 naszego 
kontyngentu jest Pan Wojciech Szymanski z Elmwood 
Park, Miss Polonia Jessica Labuda z Wallington, Junior 
Miss Polonias: Gabriela Grodzki z Elmwood Park i 
Natalia Kasperek z Wallington. Zapewniamy smaczny 
bufet oraz miły rodzinny nastrój. Do tańca gra DJ Valdi. 
Bilet wstępu $50.00 od osoby i można nabyć w 
kancelarii parafialnej. 

2. Opłatę przynależności do parafii na rok 2018, można 
dokonać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
Rodzina: $20.00 i  Osoby samotne: $10.00. 

3. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiego w Ameryce 
zaprasza na pokaz filmu Fabularnego, pt. Przymas. Trzy 
lata z tysiąca w piątek 26 stycznia, o godz. 7:00 
wieczorem w Cracovia Manor, 196 Main Ave., 
Wallington. Po projekcji filmu, spotkanie z odtwórcą 
głównej roli, Andrzejem Sewerynem! Wstęp wolny!! 
Serdecznie zapraszamy.  

4. W czwartek, 15 lutego, 2018 po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem zebranie wszystkich członków Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. 

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

Remont Kościoła 
 

Mr & Mrs Jaroslaw Podczerwinski  $300 
Krzysztof & Kazimiera Sidor  $300 
 
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 
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Nawrócenie św. Pawła, 
Apostoła 

 Paweł urodził się w 
Tarsie w Cylicji (obecnie 
Turcja) około 5-10 roku po 
Chrystusie. Pochodził z 
żydowskiej rodziny silnie 
przywiązanej do tradycji. Byli 
niewolnikami, którzy zostali 
w y z w o l e n i .  S z a w e ł 
odz iedz iczy ł  po n ich 

obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna 
namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować 
Torę. Był uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). Gorliwość w 
strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat 
stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą 
Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. 
Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami 
polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby 
tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u 
bram miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy 
upadł na ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego 
Mnie prześladujesz?» - «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A 
On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź 
do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6). 
 Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym 
nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po 
trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie w 
Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 
44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w 
latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem 
z Tymoteuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-
Macedonia-Korynt-Jerozolima. 
 Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest 
autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do 
ksiąg Nowego Testamentu. 
 W Palestynie Paweł został aresztowany i był 
przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa 
lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do 
cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa 
lata przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. 
Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii (prawdopodobnie; 
jak podaje Klemens, "dotarł do kresu Zachodu", a tak 
określano tereny Półwyspu Iberyjskiego) i na Kretę. W 
Efezie albo w Troadzie aresztowano go po raz drugi (64 r.). 
W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok. 
 Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w 
tym samym roku co św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzymie w 
IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad 
którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest 
patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, 
Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy 
oraz marynarzy, powroźników, tkaczy. 

Święta Aniela Merici, dziewica  
 Aniela urodziła się 21 marca 1474 r. w 
Desenzano nad jeziorem Garda w 
północnych Włoszech. Wcześnie zaczęła 
wieść życie wypełnione modlitwą i pokutą. 
Sprzyjała temu religijna atmosfera domu. 
Niedługo jednak cieszyła się szczęściem 
rodzinnym. Miała zaledwie 15 lat, kiedy 
straciła najpierw ukochaną siostrę, a 
niedługo potem matkę i ojca. Sierotę przyjął 
do siebie wuj z Salo. Aniela zajmowała się 

jego gospodarstwem. W tym czasie wstąpiła do III Zakonu św. 
Franciszka. Po śmierci wuja powróciła do rodzinnego 
Desenzano, by następnie udać się do Brescii (1516). Miała już 
wówczas ponad 40 lat.  
 Należąc do bardzo rozwiniętego wówczas ruchu Del Divino 
Amore, który miał za cel odrodzenie religijne członków i 
wniesienie zbawczego fermentu w otoczenie, podjęła pracę 
charytatywną. Stowarzyszeni zbierali się w określonych dniach 
na modlitwę i rozmowy duchowe; zaprawiali się do 
praktykowania cnót ewangelicznych, a przede wszystkim do 
uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego. Odwiedzali więc 
szpitale, fundowali przytułki dla sierot i opuszczonych oraz 
zakłady i szkoły dla ubogiej młodzieży. Duszą tego ruchu stała 
się Aniela. Niebawem zdobyła sobie taki autorytet, że cała elita 
miasta schodziła się do jej ubogiej izby przy kościele św. Afry. 
Towarzystwo w Wenecji zaproponowało jej, aby objęła 
kierownictwo nad wszystkimi jego dziełami miłosierdzia. Również 
papież Klemens VII zaproponował Anieli, by zechciała 
zaopiekować się dziełami dobroczynnymi w Wiecznym Mieście. 
Dla uproszenia sobie światła Bożego Aniela udała się z 
pielgrzymką do Ziemi Świętej (1524). Kiedy znalazła się na 
Krecie, prawie utraciła wzrok. Na szczęście schorzenie minęło. 
W rok potem udała się w charakterze pątniczki do Rzymu, by 
uzyskać jubileuszowy odpust (1525). 
 Po powrocie do Brescii musiała chwilowo opuścić miasto, 
gdyż najechały je wojska cesarza Karola V. Zajęły one wówczas 
Italię, szerząc dokoła spustoszenie. Święta tułała się po różnych 
miastach, wykorzystując konieczne podróże do mobilizacji dusz 
ofiarnych dla wielkiej akcji apostolatu Del Divino Amore. 
 Prowadziła życie pełne modlitwy i wyrzeczenia. Trzeźwa 
obserwacja oraz pogłębione życie duchowe doprowadziły ją do 
poszukiwania nowych dróg duchowości w chrześcijaństwie. 
Wśród skromnych posług, jakie wykonywała, umiała odnaleźć 
nową rolę kobiety w społeczeństwie przekształconym przez 
Odrodzenie. Podjęła pracę wychowawczą, uważając, "iż nieład w 
społeczeństwie wywodzi się z nieładu w rodzinie". 
 Kiedy nastał już pokój, powróciła do Brescii i tam założyła 
nową rodzinę zakonną sióstr urszulanek. Na akcie fundacyjnym 
figuruje 28 nazwisk pierwszych duchowych córek św. Urszuli. 
Dokument nosi datę 25 listopada 1535 roku. Aniela miała wtedy 
ponad 60 lat. Ułożyła regułę spisaną w 12 rozdziałach, którą 
zatwierdził wikariusz generalny diecezji 8 sierpnia 1536 r. Po 
śmierci Anieli papież Paweł V regułę zatwierdził w roku 1544. 
Pierwsza kapituła generalna odbyła się 8 marca 1537 r. Aniela 
została na niej wybrana pierwszą przełożoną generalną. 
Urszulanki, nie wyróżniając się strojem, nie będąc zamknięte w 
klauzurze, poświęcają się wychowaniu dziewcząt, przyszłych 
matek. Swoim zakonnicom Aniela kazała "iść w lud". Stworzyła 
nowy model apostołowania w Kościele. Dała początek ogromnej 
liczbie rodzin zakonnych "czynnych", które tak wiele dobra czynią 
do dziś. Zajęła się głównie dziewczętami - również w tym jej 
dzieło okazało się opatrznościowe. Dotychczas bowiem 
zajmowano się przede wszystkim młodzieżą męską. Nie mając 
elementarnego wykształcenia, Aniela posiadała wyjątkową 
inteligencję i wielką mądrość. Pod jej duchowym wpływem 
pozostawała poważna część elity ówczesnych Włoch. Nazywano 
ją powszechnie "matką". Tego tytułu używał wobec niej sam 
książę Mediolanu, Sforza. 



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. 

 Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają 
obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po 
południu, w niedzielę 28 stycznia. Po Mszy św., uc-
zniowie udadzą się do auli parafialnej, gdzie wezmią 
egzamin diecezjalny. 

 
 All students from grades 5 & 8 CCD classes are obli-

gated to attend 12:30pm Mass on Sunday, January 
28. After Mass, students will be taking the NCEA ACRE 
Assessment, in the parish auditorium. Attendance is 
mandatory. 

 
 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. 

STAN BORYS 
 

sobota, 3 lutego 
o godz. 8:00 wieczorem 

 

Zapraszamy na concert 
premierowych piosenek 

 

Stan Borys znany jest z takich 
przebojów jak: "Jaskółka", 

“Anna”, “Spacer Dziką Plażą.” 
 

3 lutego o godzinie 8:00 wieczorem zaprezentuje w auli 
parafialnej pod kościołem swoje największe przeboje oraz 
Premiera Najnowszego Singla “Samotność mego serca” 
oraz Spotkanie z legendarną Gwiazdą.  
 

Bilety do nabycia w sklepiku i kancelarii parafialnej. Bilety 
w przedsprzedaży po $30.00, w dniu koncertu po $35.00. 

Po rezerwacje prosimy dzwonić 917-860-6931. 
Serdecznie zapraszamy! 

“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 


