
 

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 

Mother’s Day 

Dzień Matki 

She is clothed 

with strength 

and dignity; 

she can laugh  

at the days to come. 

She speaks with wisdom, 

and faithful instruction 

is on her tongue. 

-Proverbs 31:25 



SEVENTH SUNDAY OF EASTER 
SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

13 MAJA 2018 

TODAY:  
1. MOTHERS DAY. During every Mass we will remember and 

pray for all our living and deceased mothers. 
2. Second collection is for Diocesan Assessment. May God 

bless you for your generosity! 
3. May devotions at 10:00am. 
 

THIS WEEK:  
1. Monday — Saturday: CCD Religion & Polish School 

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Monday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in the 

church for children receiving FHC on May 20.  
3. Tuesday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in the 

church, for children receiving FHC on May 27.  
4. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions after 

7:00pm Mass 
5. Thursday: Confirmation Rehearsal at 6:00pm in the church. 

Attendance is mandatory for all Candidates.  
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After Mass,  
 devotion to St. John Paul II, plenary indulgence, and  
 veneration of the relic.  

6. Friday: Saint John I, Pope, Martyr  
*At 5:30pm confession for Parents, Godparents, & Children  
 receiving First Holy Communion on May 20.  
*Closing of the 2017/18 Catechetical year with 7:00pm Mass,  
 for all students attending CCD Religion classes on Fridays.  
 After Mass, all students will receive their certificates in their  
 classroom. 

7. Saturday: Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after  
 the 7:00am Mass.  
*Closing of the 2017/18 School year with 9:00am Mass for all  
 students attending CCD Religion, Polish Preschool, and Polish  
 School classes on Saturdays. We ask that all parents/ 
 guardians pick their students up by 11:00 AM. 

 

NEXT SUNDAY:    PENTECOST  SUNDAY 
1. Second collection is for Charitable works of the Holy Father.  
2. May devotions at 10:00am. 
3. First Holy Communion for the children in our parish at the 

12:30pm Mass. The Communion class must meet in the 
auditorium at 11:45am. 

 

OTHERS: 
1. MONDAY - FRIDAY:  White Week from May 28 to June 1. 

Mass will be celebrated every evening at 7pm for the children 
who received First Holy Communion. We ask that the parents 
of the F.H.C. class make every effort to attend this week with 
their children dressed in their Communion attire. Closing of 
White Week will be on Friday, June 1. On Thursday, May 31, 
all children will meet in the auditorium after Mass. 

2. Due to the unprecedented requests for assistance from 
Catholic Charities’ food pantries and in order to fulfill our 
obligations to the poor, Bishop Serratelli has authorized a 
Diocesan-wide food collection in all parishes on the Feast of 
Corpus Christi, Saturday/Sunday June 2-3. Our parish has 
been asked to provide cold cereal and toilet paper. We 
encourage all of our parishioners to take part in this food pantry 
to help the poor in our Diocesan community of Morris, Passaic, 
and Sussex counties. The cold cereal and toilet paper can be 
left in the drop off box, found under the choir, by the back 
entrances to the church, or at the parish during office hours. 
May God reward you for your generosity. 

DZISIAJ: 
1. DZIEŃ MATKI. Podczas każdej Mszy św. będziemy się modlić 

w intencjach wszystkich Matek żyjących i tych, które odeszły 
już do wieczności. 

2. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za 
wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 

3. Nabożenstwo Majowe o godz. 10:00 rano. 
4. O godz. 7:00pm Msza św. i nabożeństwo fatimskie z procesją 

ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Zachęcamy dzieci do sypania 
kwiatów oraz wiernych do licznego udziału. 

 

W TYM TYGODNIU:  
1. Poniedziałek — Sobota: Zapisy dzieci na lekcje Religii 

i zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia Kancelarii 
parafialnej. 

2. Poniedziałek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które 
przystąpią do Pierwszej Komunii św. 20 maja. 

3. Wtorek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci które przystąpią 
do Pierwszej Komunii św. 27 maja. 

4. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  
*Po Mszy św. o 7:00 wieczorem zebranie członków Duchowej  
 Adopcji Dziecka Poczętego. 

5. Czwartek: Próba do Sakramentu Bierzmowania o 6:00pm w  
 kościele. Obecność wszystkich kandydatów 
obowiązkowa.  
*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. 

6. Piątek: Wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika  
*O godz. 5:30pm, Spowiedź św. dla Rodziców, Rodziców  
 Chrzestnych i dzieci które przystąpią do Pierwszej Komunii  
 Świętej 20 maja.  
*Zakończenie Roku Katechetycznego 2017/18 piątkowych  
 lekcji religii odbędzie się Uroczysta Msza św. rozpocznie się  
 o 7:00pm. Po Mszy św., uczniowie udadzą się do swoich klas, 
 gdzie odbędzie się rozdanie świadectw. 

7. Sobota: Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 
2017/18. Uroczysta Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 
9:00am. Dyrekcja wręczy uczniom główne nagrody i 
wyróżnienia w kościele, a świadectwa zostaną rozdane 
uczniom w klasach. Prosimy o odebranie dzieci do godziny 
11 rano. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO 
1. Druga kolekta przeznaczona na dzieła Ojca Świętego. 
2. Nabożenstwo Majowe o godz. 10:00 rano. 
3. Msza św. i przyjęcie Komunii św. po raz pierwszy przez 

dzieci o godz. 12:30p.m. Dzieci muszą być obecne o godz. 
11:45 rano w auli parafialnej. 

 

RÓŻNE: 
1. BIAŁY TYDZIEŃ: 28 maja - 1 czerwca. Msze św. o godz. 7:00 

wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w 
pierwszokomunijnych ubraniach. Zakończenie Białego 
Tygodnia w piątek, 1 czerwca. We czwartek, 31 maja, po Mszy 
św. wszystkie dzieci zbiorą się w auli parafialnej. 

2. Nasza wspólnota parafialna Sanktuarium Św. Jana Pawła II, 
parafia Matki Bożej Różańcowej została poproszona o zbiórkę 
płatków śniadaniowych oraz papieru toaletowego. 
Powyższe artykuły należy składać w pojemniku, który znajduje 
się pod chórem. Żywność można składać do końca czerwca. 
Za wszystkie dary serca składamy staropolskie „Bóg zapłać”. 

Zapowiedzi Przedślubne 
l   Dawid Strączek  —  Magdalena Kucab 

 

 + Teresa Majsiak 



669 

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion on 
May 20, 2018 from 
6:00pm to 7:00pm: 

Monday, May 14, 2018 
 
 

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion on 
May 27, 2018 from 
6:00pm to 7:00pm: 

Tuesday, May 15, 2018 
Tuesday, May 22, 2018 

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św.  
20 maja 2018, odbędą się od 

godz 6:00 do 7:00 
wieczorem: 

poniedziałek, 14 maja 2018 
 

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św. 
27 maja 2018, odbędą się od 

godz 6:00 do 7:00 
wieczorem: 

wtorek, 15 maja 2018 
wtorek, 22 maja 2018 

CONFIRMATION 2018 
All Confirmation Candidates scheduled to receive the 
Sacrament of Confirmation in 2018, must participate in 

the following additional classes, held in the church: 

 Thursday, May 17, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Thursday, May 24, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Thursday, May 31, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 
 

 Rehearsal with Sponsors before Confirmation: 
Monday, June 4, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 

Attendance for all candidates and their sponsors is 
mandatory. If a sponsor cannot attend, then one parent 

must attend and teach the sponsor his role during 
Confirmation mandatory. 

 Confession before Confirmation: 
Thursday, June 7, 2018  at 5:30p.m. 

Attendance for all parents, candidates and their sponsors 
must go to Confession. Attendance is mandatory. 

 Sacrament of Confirmation Mass: 
Saturday, June 9, 2018  at 5:00p.m. Mass 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet 
in the church auditorium no later than 4:15p.m. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

BIERZMOWANIE 2018 
Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2018r. musi wziąć udział w 
dodatkowych lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 Czwartek, 17 maja, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 

 Czwartek, 24 maja, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 

 Czwartek, 31 maja, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 
 

 Próba z świadkami przed Bierzmowaniem: 
poniedziałek, 4 czerwca, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 

Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz 
ich świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek 
nie może być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go 

zastąpić i pouczyć o spełnieniu roli podczas 
Bierzmowania. 

 Spowiedź św. przed Bierzmowaniem: 
czwartek, 7 czerwca, 2018 o godz. 5:30 wieczorem 

Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni 
przystąpić do Sakramentu Spowiedzi św. 

 Sakrament Bierzmowania: 
sobota, 9 czerwaca, 2018, Msza św. o godz. 5:00p.m.  

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą 
być obecni o godzinie 4:15 p.m. w sali pod kościołem. 

Najdroższym Mamom 
 

Niech miłość Boga  
i Waszych Dzieci zawsze 
opromienia Wasze Życie. 
Niech żadna troska nigdy 

nie zasmuci Waszego czoła. 
Matka Najświetsza, 

Królowa Różańca św., 
niech otacza płaszczem swej 
opieki i wyprasza wiele łask 

w wypełnianiu 
Matczynego powołania. 

 

   Fr Stefan 
   Fr Michał Happy Mother’s Day 

Moja Mama wszystko wie, 
Moja Mama kocha mnie. 

W dniu jej święta, święta Mamy 
Dam jej koszyk z kwiatuszkami, 

Dam Mamusi mej kochanej, 
Serce pełne rymowanek. 
Niechaj żyje moja mama,  
Moja mama ukochana! 

 

M- oznacza miłość, 
A-dobroć anioła, 
T-troska codzienna, 
K-krzyż w pocie czoła, 
A-kończy to piękne nazwanie, 
    to jest święte,  
    Boże apostołowanie. 

 
Święty Jan I, papież i męczennik  
 Jan urodził się w Toskanii. Był 
synem Konstansa. Stolicę Piotrową 
objął 13 sierpnia 523 r. po swoim 
poprzedniku, Hormizdasie. Był już 
podeszły w latach i schorowany. 
Zawdzięczamy mu wprowadzenie do 
kalendarza sposobu liczenia czasu od 
narodzin Pana Jezusa, według 

obliczeń Dionizego Małego, mnicha syryjskiego. 
 Gdy cesarz Justynian wydał dekret, nakazujący 
arianom zwrot wszystkich kościołów katolikom, król 
Ostrogotów, Teodoryk, przymusił papieża Jana, aby udał 
się do Konstantynopola w celu złagodzenia zarządzenia. 
Miało to umożliwić powrót do arianizmu antytrynitarzom 
zmuszonym do przejścia na katolicyzm. Jan I został przyjęty 
na dworze cesarskim z honorami. Dokonał koronacji 
cesarza. Po powrocie do Rawenny, stolicy Ostrogotów, Jan 
I przedłożył utrzymanie edyktu cesarskiego. Z powodu 
nieuzyskania zgody na rekonwersję arian, został przez króla 
siłą uwięziony. 18 maja 526 r. zmarł w więzieniu. Dla 
zatuszowania zbrodni Teodoryk zezwolił na uroczysty 
pogrzeb z udziałem licznego duchowieństwa i wiernych. 
Według relacji ówczesnego biskupa Rawenny, Maksyma, w 
czasie pogrzebu miał zostać uwolniony od szatana pewien 
opętany. 
 Cztery lata później, w 530 r., ciało Jana I przeniesiono 
do Rzymu i pochowano w przedsionku bazyliki św. Piotra z 
napisem: Biskup Pana, Ofiara Chrystusa. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 Piątek, 17 maja, o godz. 5:30pm, Spowiedź św. dla Rodzi-
ców, Rodziców Chrzestnych i dzieci które przystąpią do 
Pierwszej Komunii św. 20 maja. 

 

 Piątek, May 17th, at 5:30pm confession for Parents, Godpar-
ents, & Children receiving First Holy Communion on May 20. 

 

 Piątek, 24 maja o godz. 5:30pm, Spowiedź św. dla Rodzi-
ców, Rodziców Chrzestnych i dzieci które przystąpią do 
Pierwszej Komunii św., 27 maja. 

 

 Piątek, May 24, at 5:30pm confession for Parents, Godpar-
ents, & Children receiving First Holy Communion on May 27. 

 

 BIAŁY TYDZIEŃ: 28 maja - 1 czerwca. Msze św. o 7:00 
wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w pierwszo-
komunijnych ubraniach. Zakończenie Białego Tygodnia w 
piątek, 1 czerwca. We czwartek, 31 maja, po Mszy św. 
wszystkie dzieci zbiorą się w auli parafialnej. 

 

 MONDAY - FRIDAY:  White Week from May 28 to June 1. 
Mass will be celebrated every evening at 7pm for the children 
who received First Holy Communion. We ask that the parents 
of the F.H.C. class make every effort to attend this week with 
their children dressed in their Communion attire. Closing of 
White Week will be on Friday, June 1. On Thursday, May 31, 
all children will meet in the auditorium after Mass. 

   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 7:00p.m. 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 7:00PM Mass. 
 

First Saturday of each month: Mass and First Saturday  
 devotion in Polish. 
 

* * * * * * * * * 
 

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. 

The altar candles, bread and wine will be 
offered this entire week, in Loving 
Memory of: 

+ Franciszek & Emilia Wieteszka 
 
 
 

rq. Family 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2018 - 2019 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2018/2019 będą trwały od 1 maja 2018 do 15 sierpnia 
2018 w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Po 15 sierpnia 
będzie pobierana dodatkowa opłata $50.00 od dziecka na 
pokrycie kosztów reorganizacji klas i dodatkowe zamawianie 
podreczników. Całość opłaty za szkołę, lekcje religii, za książki i 
bilet na bal andrzejkowy uiszczamy z góry przy rejestracji dziecka 
i opłaty są bezzwrotne. Jeżeli ktoś nie jest w stanie dokonać 
całej opłaty, prosimy zgłosić się do ks. Proboszcza. Jeżeli 
wymienione opłaty nie zostaną uiszczone do końca 31 grudnia 
2018 roku, dziecko nie będzie mogło kontynuować nauki w 
naszej placówce. 
 Zajęcia Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego Przedszkola 
będą odbywały w Soboty od 9:00 rano do 1:30 po południu. 
 

   Polska Szkoła    czesne: 
   Jedno dziecko   $290.00 
   Dwoje dzieci    $520.00 
   Troje dzieci    $650.00 
*Każda rodzina jest zobowiązana złożyć dotację $50.00 na cele 

szkolne w postaci wykupienia 1 biletu na bal Andrzejkowy. 
 

 Opłata za lekcje Religii dla parafian czynnie biorących 
udział w życiu wspólnoty parafialnej wynosi odpowiednio:  
        $ 85.00 za jedno dziecko 
        $130.00 za dwoje dzieci 
        $150.00 za troje dzieci 
 

 Dla wszystkich pozostałych opłata za lekcje religii wynosi 
odpowiednio:     $135.00 za jedno dziecko 

      $180.00 za dwoje dzieci 
      $200.00 za troje dzieci 

 

 Prosimy o zapisywanie dzieci i nie odkładanie tego, 
gdyż liczba uczniów w klasach jest ograniczona. 


