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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 



PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
FIRST SUNDAY OF LENT 

18 LUTY, 2018 

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

generosity. 
2. Lenten Lamentations after 10:30am Mass. 
 
THIS WEEK: 
1. Wednesday: Saint Peter Damian, Bishop, Doctor of the  

 Church  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7pm Mass. 

2. Thursday: The Chair of Saint Peter the Apostle 
3. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  

*There will be no 7:00pm Mass.  
*Stations of the Cross at 7:00pm. All students Grades  
 9, 10, & 11 are obligated to attend the Stations of the  
 Cross. 

4. Saturday: Novena prayers to Our Lady of Czestochowa  
 after the 7:00am Mass.  
*Confession: 7:00am & 4:00 - 5:00p.m.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.   
*Polish School classes at 10:15am.  
*Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along  
 with the Certificates of Baptism are due during parish  
 office hours. 

 
NEXT SUNDAY:  SECOND SUNDAY OF LENT 
1. Second collection is for the Church in Eastern and 

Central Europe. 
2. Lenten Lamentations after 10:30am Mass. All students in 

Grades 9, 10, & 11 are obligated to attend the Lenten 
Lamentations. 

 
OTHERS: 
1. All students in CCD Religion Classes & Polish School 

Grade 6 A, B & C and 7 A, B & C, are obligated to attend 
the Stations of the Cross on Friday, March 2 at 7:00pm, 
and Lenten Lamentations after 10:30am Mass on Sunday, 
March 4. 

2. All students in Grades “0” A, B; 1 A, B, C & 5 A, B, C, D, 
E are obligated to attend the Stations of the Cross on 
Friday, March 9 at 7:00pm, and Lenten Lamentations after 
10:30am Mass on Sunday, March 11. 

3. Save the Date for "An Evening with Sisters" - Friday, 
February 23rd from 7 - 8:30pm at Morris Catholic High 
School (200 Morris Avenue, Denville). This event is open to 
high school and college aged women to enjoy an evening 
of conversation, prayer, food and fun! To RSVP and for 
more details, please email Sister Bernadette McCauley on 
or before February 20th: sbernadette@scceast.org. 

4. Sunday, March 11 following the 8:30am Mass, the 91st 
Annual Communion Breakfast sponsored by the Holy 
Rosary Young Men’s Club will take place in the auditorium. 
All men and boys of the parish are invited to attend. The 
guest speaker will be Mr. Tomasz Kuriel, Director of 
Development for the Kosciuszko Foundation in NYC. He 
will explain their scholarship program for students in the 
USA and Poland. This is a good opportunity to learn how to 
receive a scholarship. Tickets are $10.00 per person and 
are available at the rectory. 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona ogrzewanie kościoła. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i  

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

2. Czwartek: Święto Katedry św. Piotra, Apostoła 
3. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

*Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nie będzie.  
*Droga Krzyżowa o godz. 7:00 wieczorem. Młodzież z  
 klasy 9, 10 i 11 jest zobowiązana do udziału w Drodze  
 Krzyżowej 

4. Sobota: Nowenna do M. B. Częstochowskiej po Mszy św.  
 o 7:00 rano.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.   
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do  
 Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy  
 zwrócić w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA: II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
1. Druga kolekta przeznaczona dla Kościoła we Wschodniej 

i Centralnej Europy. 
2. Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 10:30 rano. Młodzież z 

klasy 9, 10 i 11 jest zobowiązana do udziału w Gorzkich 
Żalach. 

 
RÓŻNE: 
1. Inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania 

Niepodległości Polski w metropolii Nowojorskiej odbędzie 
się w środę 21 lutego br., o godz. 8:00pm, Galą 
Koncertową w Carniegie Hall-Stern Auditorium, 881 7th 
Ave., New York. Bilety można nabyć online: 
www.carnegiehall.org, facebook.com/PaderewskiGala. 

2. Młodzież z klasy 6 A, B, C i 7 A, B, C jest zobowiązana do 
udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 2 marca o 7:00pm 
oraz w Gorzkich Żalach, w niedziele, 4 marca po Mszy św. 
o godz. 10:30 rano. 

3. Dzieci z klasy “0” A, B; 1 A, B, C, i 5 A, B, C, D, E jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek 9 
marca o godz. 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich Żalach w 
niedziele 11 marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

4. W czwartek, 15 marca po Mszy św. o 7pm zebranie 
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

5. Dzieci z klasy 2 A, B, C, D, 3 A, B, C, D, 4 A, B, C, D i 8 
A, B, C jest zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej 
w Piątek 16 marca o godz. 7:00 wieczorem oraz w 
Gorzkich Żalach, w Niedziele 18 marca o godz. 10:30 rano.  

6. Misje św.: 11 marca do 18 marca Dzieci, Młodzież, 
Rodziców i Starszych zachęcamy do udziału. Aby uzyskać 
odpust zupełny należy przystąpić do Sakramentu 
Spowiedzi św., przyjąć Komunię św. i wziąć udział w 
pięciu naukach rekolekcyjnych, łącznie z niedzielami. 
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 Spowiedź św. przed Świętami Wielkanocnymi w 
naszej parafii odbędzie się we Wielki Wtorek, 
27 marca od godz. 6:30am - 9:30am, 5pm - 6:30pm i 
7pm - 9pm. Spowiedzi św. we Wielką Środę, Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i we Wielką Sobotę nie będzie. 
Prosimy wszystkich o skorzystanie ze Spowiedzi św. w 
wyżej podanym dniu i czasie. 

 

 Confession before Easter in our parish will be on 
Holy Tuesday, March 27, from 6:30am - 9:30am, 
5:00pm - 6:30pm, and from 7:00pm - 9:00pm. 

Święty Piotr Damiani, biskup i doktor Kościoła 
 Piotr urodził się w 1007 roku w Rawennie, w 
licznej i niezamożnej rodzinie. Matka, zniechęcona 
licznym potomstwem, porzuciła niemowlę. Ledwie 
żywe odnalazła je służąca i oddała rodzinie. Po 
przedwczesnej śmierci rodziców Piotr znalazł 
drugą, lepszą matkę, w ukochanej siostrze, 
Rozelinie. Zaopiekował się nim starszy brat, 
Damian, od którego przyjął przydomek Damiani 
(czyli "od Damiana"). Początkowo brat obchodził się 
z Piotrem surowo. Święty musiał paść u niego 
świnie. Kiedy jednak Damian poznał się na 
niezwykłych zdolnościach brata, za radą siostry oddał go 
na studia do Rawenny, a następnie do Faenzy i Parmy. 
 Po przyjęciu święceń kapłańskich Piotr został 
wykładowcą w jednej ze szkół parafialnych. Po pewnym 
czasie zrezygnował z czynnego życia. Udał się na 
pustkowie, a potem do klasztoru benedyktynów-eremitów. 
Został mnichem, a następnie w 1043 r. opatem eremu 
kamedulskiego w Fonte Avellana. Odnowił życie zakonne. 
Stał się doradcą wielu klasztorów i kierownikiem 
duchowym wielu uczniów, którzy garnęli się do niego. 
Ponieważ opactwo, w którym przebywał, nie było zdolne 
ich wszystkich pomieścić, założył dwa inne i ułożył dla nich 
osobną regułę. Z biegiem lat powstały dalsze ośrodki 
pustelnicze: w Marchii, Umbrii, Romanii i w Abruzzach. 
Piotr Damiani był przyjacielem kolejnych cesarzy: Ottona 
III i Henryka IV, doradcą papieży: Klemensa II, Damazego 
II, Leona IX i Stefana II. Ten ostatni mianował go w 1057 r. 
biskupem Ostii i kardynałem. 
 Piotr Damiani pracował nad wewnętrzną odnową 
Kościoła. Bolał bardzo nad Kościołem Chrystusowym, 
dręczonym wówczas chorobą symonii i inwestytury. 
Władcy i możni panowie świeccy pod pozorem zasług, 
jakie położyli dla Kościołów lokalnych, żądali dla siebie w 
zamian przywilejów mianowania duchownych na 
stanowiska proboszczów, przełożonych klasztorów, 
rektorów świątyń, a nawet biskupów. Panowie ci ponadto, 
jako fundatorzy i opiekunowie kościołów, rezerwowali 
sobie także kontrolę nad majątkami, które do tych 
kościołów przydzielili, i mieszali się w wewnętrzne sprawy 
Kościoła. Piotr Damiani szeregiem pism zwalczał te 
nadużycia. 

St. Peter Damian 
Feast day February 21 

 

 St. Peter Damian was born at Ravenna and, 
having lost his parents when very young, he was 
left in the charge of a brother in whose house he 
was treated more like a slave than a kinsman. As 
soon as he was old enough he was sent to tend 
swine. Another brother, who was archpriest of 
Ravenna, took pity on the neglected lad and 
undertook to have him educated. Having found a 
father in this brother, Peter appears to have 
adopted from him the surname of Damian. Damian 

sent the boy to school, first at Faenza and then at Parma. 
He proved an apt pupil and became in time a master and a 
professor of great ability. He had early begun to inure 
himself to fasting, watching and prayer, and wore a 
hairshirt under his clothes to arm himself against the 
alurements of pleasure and the wiles of the devil. Not only 
did he give away much in alms, but he was seldom without 
some poor persons at his table, and took pleasure in 
serving them with his own hands. After a time Peter 
resolved to leave the world entirely and embrace a 
monastic life away from his own country. While his mind 
was full of these thoughts, two religious of St. Benedict, 
belonging to Fonte Avellana of the Reform of St. Romuald, 
happened to call at the house where he lived, and he was 
able to learn much from them about their Rule and mode 
of life. This decided him and he joined their hermitage, 
which was then in the greatest repute. The hermits, who 
dwelled in pairs in separate cells, occupied themselves 
chiefly in prayer and reading, and lived a life of great 
austerity. Peter's excessive watchings brought on a severe 
insomnia which was cured with difficulty, but which taught 
him to use more discretion. Acting upon this experience, 
he now devoted considerable time to Sacred studies, and 
became as well versed in the Holy Scriptures as he 
formerly had been in profane literature. 

Prayer can truly change your life. For it turns your attention 
away from yourself and directs your mind and your heart 
toward the Lord. If we look only at ourselves, with our own 
limitations and sins, we quickly give way to sadness and 
discouragement. But if we keep our eyes fixed on the Lord, 
then our hearts are filled with hope, our 
minds are washed in the light of truth, and 
we come to know the fullness of the Gospel 
with all is promise and life. 

~Saint John Paull II 

“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 



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. 

 Młodzież z klasy 9, 10 i 11 jest zobowiązana do udziału 
w Drodze Krzyżowej w piątek 23 lutego o godz. 7:00 
wieczorem oraz w Gorzkich Żalach, w niedziele 25 
lutego po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

 

 All students in Grades 9, 10 & 11 are obligated to at-
tend the Stations of the Cross on Friday, February 23 at 
7pm, & Lenten Lamentations after 10:30am Mass on 
Sunday, February 25. 

 

 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. 

 

 Młodzież z klasy 6 A, B, C i 7 A, B, C est zobowiązana 
do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 2 marca o 
7:00pm oraz w Gorzkich Żalach, w niedziele, 4 marca 
po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

 

 All students in CCD Religion Classes & Polish 
School Grade 6 A, B, C and 7 A, B, C, are obligated to 
attend the Stations of the Cross on Friday, March 2 at 
7:00pm, and Lenten Lamentations after 10:30am Mass 
on Sunday, March 4. 

 

 Dzieci z klasy “0” A, B; 1 A, B, C i 5 A, B, C, D, E jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek 9 
marca o godz. 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich Żalach 
w niedziele 11 marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

 

 All students in Grades “0” A, B ; 1 A, B, C ; 5 A, B, C, 
D, E are obligated to attend the Stations of the Cross on 
Friday, March 9 at 7:00pm, and Lenten Lamentations 
after 10:30am Mass on Sunday, March 11. 

 

 Dzieci z klasy 2 A, B, C, D ; 3 A, B, C, D ; 4 A, B, C, D 
i 8 A, B, C jest zobowiązana do udziału w Drodze Krzy-
żowej w piątek 16 marca o godz. 7:00 wieczorem oraz 
w Gorzkich Żalach, w niedziele 18 marca o godz. 10:30 
rano. 

 

 All students in Grades 2 A, B, C, D ; 3 A, B, C, D ; 4 A, 
B, C, D ; 8 A, B, C are obligated to attend the Stations 
of the Cross on Friday, March 16 at 7:00pm, and 
Lenten Lamentations after 10:30am Mass on Sunday, 
March 18. 

“Life is a journey, along different roads, 
different paths, which leave their mark 

on us. We know in faith that Jesus 
seeks us out. He wants to heal our 

wounds, to soothe our feet which hurt 
from traveling alone, to wash each of us 

clean of the dust from our journey.” 
~Pope Francis 


