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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 

mailto:info@akademiamalucha.us


TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

7 PAŹDZIERNIKA 2018 

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

you for your generosity! 
2. Solemn Mass at 8:30am for the intention of our 

parishioners and Polonia. 
3. Annual Pulaski Day Parade in New York City. Time of 

departure from the Shrine will be after the 8:30am Mass. 
Our parishioners & friends are invited to support & march 
with the Holy Rosary Parish contingent in the parade. 

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

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

2. Thursday: Saint John XXIII, Pope  
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After Mass, 
devotion to St. John Paul II and veneration of the relic. 

3. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm. 
4. Saturday: Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm.  

*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.   

 
NEXT SUNDAY:      XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
 
OTHERS: 
1. Regis High School, an all-scholarship Jesuit secondary 

school for Catholic boys, announces its Open House for 
students and their parents, to occur on Columbus Day, 
Monday, October 8th, from 1:00-4:00pm. For 
additional information, please write, e-mail or call: Eric Di 
Michele. Director of AdmissionsRegis High School, 55 
East 84th Street, New York, New York 10028, (212)-288-
1100 Ext 2057, edimichele@regis.org.! 

2. Saturday, October 20, after the 7:00pm Mass, a 
meeting will be held in the church for all parents whose 
child attends: 6th & 7th grade. Attendance is mandatory. 

3. Monday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 1st & 2nd grade. Attendance is mandatory. 

4. Tuesday, October 23, after the 7:00pm Mass, a 
meeting will be held in the church for all parents whose 
child is currently in the 8th grade and is preparing for the 
Sacrament of Confirmation in 2019. Attendance is 
mandatory. 

5. Silver and Gold Wedding Anniversary Mass. Couples, 
were you married in 1968 or 1993? The Diocese of 
Paterson invites you to celebrate your 25th or 50th 
wedding anniversary during a special Mass offered at 
the Cathedral of St. John the Baptist in Paterson, NJ. 
Bishop Serratelli will serve as main celebrant on this 
joyful occasion which will be held on Sunday, 
November 4, 2018 at 3:30pm. The deadline to register 
is Monday, October 15, 2018. The registration side is 
www.insidethewalls.org. You will receive additional 
information from the office of Family Life once your 
registration has been processed. Congratulations on 
this joyous occasion! 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne.  
2. Odpust ku czci Matki Bożej Różancowej, Uroczysta 

suma o godz. 10:30 rano. Podczas sumy poświęcenie 
tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia istnienia naszej 
parafii. Będziemy się modlić w intencji wszystkich ktorzy 
złożyli ofiarę na remont kościoła oraz w ich poleconych 
intencjach. 

3. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 rano. 
4. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Msza św. o godz. 

8:30 rano w intencji Parafian i Polonii. Wyjazd spod 
restauracji Michelle, Garfield po Mszy św. o godz. 
8:30am. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Nabożeństwo różańcowe w każdym dniu po Mszy św. o 

godz. 7:00 wieczorem. Zachęcamy do udziału. 
2. Środa: Zebranie Leisure Club o 1pm w Youth Center 

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

3. Czwartek: Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 7pm. Po Mszy św.  
 nabożeństwo, uzyskanie odpustu zupełnego i uczczenie  
 relikwii. Osobiste prośby i intencje, w których będziemy  
 się modlić podczas nabożeństwa można złożyć do 
koszyka przy ołtarzu św. Jana Pawła II. 

4. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
5. Sobota: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po 

 Mszy św. o 7:00 rano . 
*Spowiedz: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*Msza św. i zakończenie nabożeństw fatimskich z  
 procesją. Zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów  
 oraz wiernych do licznego udziału.  
 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłatę diecezjalną. 
2. 10:00 rano nabożeństwo różańcowe. Zachęcamy do 

udziału. 
 
RÓŻNE: 
1. W środę, 17 października po Mszy św. o 7:00 wieczorem 

zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
2. CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 

ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca 
na zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich 
rodzice mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w 
nabożeństwie do św. Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:  
  sobota, 20 października: kl. 6 i 7  
  poniedziałek, 22 października: kl. 1 i 2  
  wtorek, 23 października: kl. 8  
  środa, 24 października: kl. 3latka i 4latka   
  czwartek, 25 października: kl. „0”    
  piątek, 26 października: kl. 3 i 4  
  sobota, 27 października: kl. 5  

3. Sobota, 20 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 6 i 7. Obecność jednego 
z rodziców obowiązkowa. 
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Month of the Holy Rosary 
 The month of October is dedicated to the Holy Rosary. 
According to an account by fifteenth-century Dominican, 
Alan de la Roch, Mary appeared to St. Dominic in 1206 
after he had been praying and doing severe penances 
because of his lack of success in combating the Albigensian 
heresy. Mary praised him for his valiant fight against the 
heretics and then gave him the Rosary as a mighty weapon, 
explained its uses and efficacy, and told him to preach it to 
others.  
 "Since the prayers of the Rosary come from such 
excellent sources — from Our Lord Himself, from inspired 
Scripture, and from the Church — it is not surprising that 
the Rosary is so dear to our Blessed Mother and so 
powerful with heaven. If we consider the power of the 
Rosary as seen in its effects, we find a great abundance of 
proofs of its wonderful value. Many are the favors granted 
to private individuals through its devout recitation: there are 
few devoted users of the Rosary who cannot testify to 
experiencing its power in their own lives. If we turn to 
history, we see many great triumphs of the Rosary. Early 
tradition attributes the defeat of the Albigensians at the 
Battle of Muret in 1213 to the Rosary. But even those who 
do not accept this tradition will admit that St. Pius V 
attributed the great defeat of the Turkish fleet on the first 
Sunday of October, 1571, to the fact that at the same time 
the Rosary confraternities at Rome and elsewhere were 
holding their processions. Accordingly, he ordered a 
commemoration of the Rosary to be made on that day. Two 
years later, Gregory XIII allowed the celebration of a feast 
of the Rosary in churches having an altar dedicated to the 
Rosary. In 1671, Clement X extended the feast to all Spain. 
A second great victory over the Turks, who once, like the 
Russians, threatened the ruin of Christian civilization, 
occurred on August 5, 1716, when Prince Eugene defeated 
them at Peterwardein in Hungary. Thereupon Clement XI 
extended the feast of the Rosary to the whole Church. 
Today, when dangers far greater than those of the ancient 
Turks threaten not only Christianity but all civilization, we 
are urged by our Blessed Mother to turn again to the 
Rosary for help. If men in sufficient numbers do this, and at 
the same time carry out the other conditions that she has 
laid down, we have the greater reason for confidence that 
we will be delivered from our dangers." --     
    Mary in our Life by Fr. William G. Most  

Święty Jan XXIII, papież  
 Urodził się we Włoszech 25 listopada 
1881 r. jako Angelo Giuseppe Roncalli, w 
biednej rodzinie chłopskiej. Jego matka była 
osobą bardzo religijną. Urodziła 11 dzieci, z 
których Angelo przyszedł na świat jako 
czwarty.  Charakteryzowała go niezwykła 
dobroć, ciepło i pogoda ducha. Mając 12 lat 
wstąpił do niższego seminarium 
duchownego w Bergamo, które było 

wówczas jednym z najbardziej prestiżowych miejsc 
kształcenia przyszłych księży. Tam też został przyjęty do III 
Zakonu św. Franciszka (1 marca 1896 r.). Po otrzymaniu 
stypendium za wyniki w nauce, rozpoczął naukę w 
Papieskim Seminarium Rzymskim. W 1902 roku przerwał 
naukę na rok, żeby odbyć służbę wojskową. Po jej 
zakończeniu obronił doktorat z teologii i przyjął święcenia 
kapłańskie. Rok po podjęciu nauki w seminarium zaczął 
spisywać swoje notatki duchowe i kontynuował tę pracę aż 
do późnej starości. Jego zapiski wydane zostały pod 
tytułem "Dziennik duszy". W 1903 roku napisał w nim 
między innymi: "Bóg pragnie, abyśmy podążali wzorem 
świętych poprzez czerpanie z życiodajnej esencji ich cnót, a 
następnie przerabianie jej na swój własny sposób, 
adaptowanie do naszych indywidualnych możliwości i 
okoliczności życia. Gdyby św. Alojzy był taki, jak ja, stałby 
się świętym w zupełnie inny sposób". 
 Jako młodemu księdzu powierzono mu funkcję 
sekretarza biskupa Bergamo, Giacomo Radiniego 
Tedeschi. W tym czasie wykładał też w seminarium, 
redagował biuletyn "Życie diecezjalne", współpracował 
również z innym lokalnym pismem katolickim, a także był 
duszpasterzem Akcji Katolickiej. Inspirowała go zwłaszcza 
postawa świętych: Karola Boromeusza, Franciszka 
Salezego i Grzegorza Barbarigo. 
 W 1925 mianowany został oficjałem w Bułgarii i 
arcybiskupem Areopolis. Jako swoje hasło biskupie Angelo 
Roncalli wybrał Obedientia et Pax (Posłuszeństwo i pokój). 
W późniejszych latach pełnił funkcję kolejno: apostolskiego 
delegata w Bułgarii, w Turcji i Grecji oraz nuncjusza 
apostolskiego w Paryżu. Tę ostatnią funkcję sprawował już 
w czasie trwania II wojny światowej. 
 W 1953 roku Angelo Roncalli został mianowany 
kardynałem i patriarchą Wenecji. Prezydent Francji, Vincent 
Auriol, powołał się na stary przywilej francuskich królów i 
sam włożył czerwony kapelusz na głowę kardynała Roncalli 
w czasie ceremonii w Pałacu Elizejskim. Z tego okresu 
przyszły papież zapamiętał pewne humorystyczne 
zdarzenie, kiedy to na jednym z oficjalnych przyjęć, na jakie 
został zaproszony, pojawiła się kobieta w sukni z 
zadziwiająco dużym dekoltem. Zwróciło to uwagę nie tyle 
na samą kobietę, co na kardynała - goście przyglądali się 
jego reakcji na odsłonięte kobiece wdzięki. Po przyjęciu 
kardynał podszedł do kobiety, wręczył jej czerwone jabłko i 
zapytał: "Pamięta Pani, co uświadomiła sobie Ewa, kiedy 
zjadła jabłko?".  
 W 1958 roku, po śmierci Piusa XII, podczas 
trzydniowego konklawe, kard. Roncalli został wybrany 
papieżem. Jego pierwszą reakcją był strach i zmieszanie 
wyrażone w słowach: tremens factus sum ego timero (drżę i 
lękam się). Ufny w wybór biskupów i Bożą Opatrzność, 
Angelo Roncalli przyjął wybór konklawe, a wraz z nim imię 
Jana XXIII. Przez zebranych na konklawe biskupów był 
traktowany jako "papież przejściowy". Ich faworytem był 
arcybiskup Mediolanu Montini, ale ten nie był w tamtym 
czasie jeszcze kardynałem. Godność tę otrzymał później z 
rąk samego Jana XXIII, a jeszcze później został jego   

(c.d. ) następcą jako Paweł VI. Jan XXIII jako papież podbił 
serca wiernych. Zawsze otwarty na kontakty z prasą, patrzył 
odważnie w obiektyw aparatu. Był pierwszym papieżem od 
1870 r., który odbył oficjalne spotkanie poza Watykanem. 
Spotkał się wówczas z więźniami, którzy sami do niego 
przyjść nie mogli. Słynął także ze zdystansowanego 
podejścia do ceremoniału papieskiego. Starał się go 
przestrzegać, ale z przymrużeniem oka. Anegdotyczna 
opowieść dotycząca dnia koronacji Jana XXIII na papieża 
mówi, że kiedy podszedł do niego po błogosławieństwo 
włoski ordynariusz polowy, zobaczył, jak papież przyjmuje 
postawę zasadniczą i usłyszał: "Panie generale, melduje się 
sierżant Roncalli". Przez ludzi zapamiętany został jako 
papież, który palił fajkę i zawsze się uśmiechał, a przede 
wszystkim jako papież, który zwołał Sobór Watykański II i 
na zawsze zmienił historię Kościoła.  
 Sobór Watykański II zwołano, ku zdziwieniu wielu, na 
mniej niż 90 lat po kontrowersyjnym Soborze Watykańskim 
I. Ponadto, pomimo zapewnień sekretarzy, że na 
przygotowania potrzeba dziesiątek lat - Jan XXIII 
przewidział tylko kilkanaście miesięcy pomiędzy zwołaniem 
a rozpoczęciem soboru 11 października 1962 r.  



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

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. 

 

Całotygodniowe Polskie Przedszkole 
„Akademia Malucha” 

26 Wall Street, Passaic, New Jersey 
www.akademiamalucha.us 

Tel. 973-928-4885 
 

Oferujemy: 

 Opiekę nad dziećmi od 2 i pól roku do 6 lat 

 Zajęcia od poniedziałku do piątku 

 Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

 Zajęcia logopedyczne 

 Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 

 Przygotowanie do zerówki 

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 
 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. 

 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. 
JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia 
Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice mają 
obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w nabożeństwie do św. 
Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   
  sobota, 20 października: kl. 6 i 7  
  poniedziałek, 22 października: kl. 1 i 2  
  wtorek, 23 października: kl. 8  
  środa, 24 października: kl. 3latka i 4latka   
  czwartek, 25 października: kl. „0”    
  piątek, 26 października: kl. 3 i 4  
  sobota, 27 października: kl. 5  

 

 Sobota, 20 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają do: kl. 6 i 7. Obecność jednego z rodziców 
obowiązkowa. 

 

 Saturday, October 20, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 6th & 
7th grade. Attendance is mandatory. 

 

 Poniedziałek, 22 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 i 2. Obecność jednego z 
rodziców obowiązkowa. 

 

 Monday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 1st & 
2nd grade. Attendance is mandatory. 

 

 Wtorek, 23 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami młodzieży 
klasy 8-mej, która przygotowuje się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z rodziców 
obowiązkowa. 

 

 Tuesday, October 23, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child is currently in 
the 8th grade and is preparing for the Sacrament of 
Confirmation in 2019. Attendance is mandatory. 

 

 Piątek, 26 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają do: kl. 3 i 4. Obecność jednego z rodziców 
obowiązkowa. 

 

 Friday, October 26, after the 7:00pm Mass, a meeting will be 
held in the church for all parents whose child attends: 3rd & 
4th grade. Attendance is mandatory. 

 

 Sobota, 27 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają do: kl. 5. Obecność jednego z rodziców 
obowiązkowa. 

 

 Saturday, October 27, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 5th 
grade. Attendance is mandatory. 


