
 

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 
 

Rev. A. Stefan Las, Pastor 
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor 

Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki 
Tel:  973-473-1578  www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola 

Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 
Tel.: 973-928-4885            www.akademiamalucha.us 

e-mail: info@akademiamalucha.us 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 
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THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

11 LISTOPADA 2018 

TODAY: 
1. Second collection is for diocesan assessment. May God 

bless you for your generosity! 
2. Canned goods will be collected after all Masses for the 

families who are poor, homeless, needy, and have many 
children in our communities. The goods will be collected 
every Sunday during the month of November in the 
vestibule of the Church. May God bless you for your kind 
heart and generosity. 

3. 2018 Bishop’s Annual Appeal         Here I Am, Lord!  
With the help of funding from the Bishop’s Annual Appeal, 
Nazareth Village, our diocesan priests retirement residence, 
has been a home over the years for a number of our 
priests. These priests reside there while also serving 
parishes by celebrating Mass. The Appeal also helps in 
providing financial support for the extraordinary healthcare 
needs of our priests. Your gift to the Bishop’s Annual 
Appeal is a concrete way to acknowledge our priests 
decades of faithful service to our Church. Please make a 
gift to the Annual Appeal today as a way of showing thanks. 
For your convenience, you can make an online gift or 
pledge at www.2018appeal.org. 

 
THIS WEEK:  
1. Monday: Saint Josaphat, bishop, martyr 
2. Wednesday: 1:00pm Leisure Club meeting in Youth Ctr. 

*O. L. of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm Mass.  
3. Thursday: Saint Albert the Great, bishop, Doctor of the  

 Church 
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After Mass,  
 devotion to St. John Paul II and veneration of the relic. 

4. Friday: Saint Gertrude, virgin 
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 

5. Saturday: Saint Elizabeth of Hungary, religious 
*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:      XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for fuel. 
 
OTHERS: 
1. For wreaths or grave blankets call Joan 201-883-5383. 
2. The Chopin Singing Society (Men’s Chorus) presents its 

14th Annual Christmas Concert on Sunday, December 2, 
3PM at the Polish Peoples Homes, 1-3 Monroe Street, 
Passaic, NJ. The chorus is under the direction of Anthony 
Tabash. Included in the ticket price of $40.00 is a hot polish 
buffet and guest artists. The Chopin Chorus is singing 108 
years! For tickets and more information please call Arthur 
Sroke 973-641-9174, the deadline is November 28th. 

3. Saturday, December 8, during 7:00pm Mass, blessing of 
rosaries & prayer books for children who are preparing for 
the Sacrament of First Holy Communion in 2019. 
Attendance is mandatory. 

4. All applications for children receiving First Holy Communion 
in 2019, must be returned no later than December 15, 2018 
during parish office hours. 

5. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along 
with the Certificates of Baptism are due December 15th, 
2018 during parish office hours. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby diecezjalne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Po każdej Mszy św. do pudła pod chórem można złożyć 

żywność w puszkach dla rodzin wielodzietnych, biednych i 
bezdomnych.  

3. O 10:30am uroczysta suma i akademia z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości Polski. 

4. Doroczny Apel Biskupa         Oto jestem Panie! 
Dzięki funduszom z Dorocznego Apelu Biskupa, Nazareth 
Village, od wielu lat funkcjonuje jako dom dla księży 
emerytów z naszej diecezji. Ci kapłani przebywają w tym 
miejscu, jednocześnie służąc parafiom i odprawiając Mszę 
Świętą. Apel pomaga również w zapewnieniu wsparcia 
finansowego  nadzwyczajnych potrzeb zdrowotnych naszych 
kapłanów. Dlatego Twoje wsparcie Apelu Biskupa jest 
konkretnym sposobem aby wyrazić uznanie dla naszych 
kapłanów, którzy przez dziesięciolecia wiernie służyli 
Kościołowi i Diecezji. Jeśli chcesz pomóc możesz to uczynić 
online lub korzystając ze strony www.2018appeal.org. Niech 
Bóg was błogosławi za wasze wsparcie! 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspom. św. Jozafata, biskupa, męczennika 
2. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center. 

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

3. Czwartek: Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa,  
 doktora Kościoła  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 7:00pm. 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: Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

*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.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. 
 
RÓŻNE: 
1. W środę, 21 listopada po Mszy św. o 7:00 wieczorem 

zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
2. „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę 

im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 24 
listopada o godz. 7:00pm. DJ VALDI będzie grał do tańca, 
serwowane będą domowe dania oraz zapewniamy miłą 
atmosferę. Bilet $50.00 od osoby i można dostać w kancelarii 
parafialnej. Zapraszamy wszystkich serdecznie! 

3. Sobota, 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. Obecność 
wszystkich dzieci jest wymagana. 

4. Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2019, należy zwrócić 
najpóźniej do 15 grudnia 2018 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

5. Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do Bierzmowania i 
Świadka przy Bierzmowaniu, należy zwrócić do 15 grudnia w 
godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
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Św. Albert Wielki  
 Albert urodził się prawdopodobnie między 
1193 a 1200 r. w Lauingen w Niemczech. Jego 
ojciec był rycerzem i pełnił obowiązki naczelnika 
miasteczka. Dzięki swemu pochodzeniu Albert 
mógł studiować w Padwie i w Bolonii. W Padwie w 
1221 r. spotkał bł. Jordana z Saksonii i z jego rąk 
otrzymał habit dominikański. Skierowany do 
konwentu dominikanów w Kolonii, tu zapewne 
złożył profesję zakonną, ukończył studia 
teologiczne i otrzymał święcenia kapłańskie. W 
latach 1234-1242 był lektorem w klasztorach: Hildesheim, 
Fryburgu, w Ratyzbonie i w Strasburgu. Potem udał się do 
Paryża, gdzie kończył i uzupełniał swoje studia wyższe. 
Tam też został profesorem - jako pierwszy Niemiec (1245). 
Wykładał tam do 1248 r. W 1248 r. zorganizował w Kolonii 
dominikańskie studium generalne, gdzie wykładał do 1260 
r., z przerwą w latach 1254-1257. Prawdopodobnie w 
Kolonii spotkał św. Tomasza z Akwinu, dla którego stał się 
nauczycielem i mistrzem. Albert jako pierwszy rozpoznał w 
młodym Tomaszu przyszłego wielkiego uczonego. 
Tradycja dominikańska przypisuje mu proroczą wypowiedź 
o Akwinacie: "Nazywamy go niemym wołem, ale on 
jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały 
świat".  
 W roku 1254 kapituła prowincjalna wybrała Alberta 
prowincjałem około 40 klasztorów niemieckich. Jako 
prowincjał Albert uczestniczył w kapitułach generalnych 
zakonu: w Mediolanie (1255) i w Paryżu (1256), gdzie 
zetknął się ze św. Ludwikiem IX, królem Francji, od 
którego otrzymał cząstkę relikwii Krzyża świętego. W roku 
1255 udał się do Anagni, gdzie wobec papieża Aleksandra 
IV bronił Zakonu, przeciwko któremu Uniwersytet Paryski, 
a za nim inne uczelnie, wytoczyły walkę, której rzeczywistą 
przyczyną była konkurencja kleru diecezjalnego z 
zakonnym. Zdumiony wiedzą Alberta papież zaprosił go z 
wykładami do Anagni, Rzymu i Viterbo. W roku 1257 
Święty zdał urząd prowincjała i powrócił do wykładania w 
Kolonii. W roku 1260 mianowany został przez papieża 
Aleksandra IV biskupem Ratyzbony. Zadziwił wszystkich 
jako doskonały administrator rozległej diecezji; wydawało 
się bowiem, że uczony tej miary nie nadaje się do pracy 
duszpasterskiej. Albert uzdrowił finanse i gospodarkę 
majątków kościelnych, zreorganizował parafie, ożywił 
ducha gorliwości wśród swoich kapłanów. W dwa lata 
później, po śmierci Aleksandra IV, uzyskał od Urbana IV 
zgodę na rezygnację z funkcji rządcy diecezji, uznając się 
niegodnym tego urzędu.  
 W latach następnych spełniał niektóre poruczenia 
papieskie - zwłaszcza mediacyjne. Urban IV mianował go 
kaznodzieją papieskim na rzecz krucjaty. Powierzył mu 
także zbiórkę środków na jej zorganizowanie w Niemczech 
i w Czechach. Do pomocy przydał mu słynnego 
kaznodzieję, franciszkanina, Bertolda z Ratyzbony. Papież 
zlecał mu też misje specjalne, np. dla rozsądzenia i 
załagodzenia sporu pomiędzy metropolitą kolońskim a 
miastem Kolonią. Kazał mu również dopilnować, by 
wybory biskupa Brandenburga odbyły się w sposób 
kanoniczny. 
 W roku 1264 zmarł Urban IV. Korzystając z okazji, 
Albert poprosił następcę, Klemensa IV, o zwolnienie z 
obowiązków. Wrócił do Kolonii i Strasburga, gdzie powstał 
nowy, silny dominikański ośrodek naukowy. Po 6 latach 
papież znowu wysłał go dla załagodzenia antagonizmów w 
Meklemburgii. W 1277 r. generał zakonu, bł. Jan z Vercelli, 
powierzył mu misję, by bronił Zakonu i św. Tomasza z 

(c.d.) Akwinu. Znów bowiem podniosły się głosy, że 
należy usunąć z uniwersytetów franciszkanów i 
dominikanów, bo stanowili zbyt silną konkurencję 
dla kleru świeckiego. Papież następnie polecił 
Albertowi ponownie zająć się sporem, jaki się 
odnowił pomiędzy metropolitą Kolonii, Engelbertem 
Falkenbergiem, a miastem. Odebrał także przysięgę 
w imieniu papieża od nowego cesarza, Rudolfa. 
Wreszcie instalował nowego opata w Fuldzie. Wziął 
także udział w soborze powszechnym w Lyonie w 
roku 1274. Te wszystkie misje publiczne świadczą o 

tym, jak bardzo Albert był ceniony, jak wielki miał autorytet 
i dar jednania ludzi.  
 Św. Albert był jednym z największych umysłów 
chrześcijańskiego średniowiecza. Przedmiotem jego 
naukowych zainteresowań były niemal wszystkie dziedziny 
ówczesnej wiedzy. Nie było dziedziny, której by nie znał, o 
której by nie pisał, począwszy od wzniosłych prawd 
teologii i filozofii, poprzez nauki przyrodnicze. Słusznie 
papież Pius XI nadał mu tytuł doktora uniwersalnego, a 
potomność od dawna nazywała go Wielkim. Można 
powiedzieć, że nie byłoby św. Tomasza, gdyby mu nie 
utorował drogi - na tym właśnie polu - św. Albert. On 
pierwszy usiłował stworzyć syntezę wszystkich nauk. Sam 
napisał: "Intencją naszą jest, by wszystkie części (fizykę, 
matematykę, metafizykę) połączyć w jedną całość, dla 
łacinników zrozumiałą". Albert znał wszystkich dostępnych 
wówczas pisarzy: żydowskich, greckich, rzymskich, jak też 
teologów kościelnych. Jego dzieła wydano aż w 40 
tomach. Jednocześnie posiadał umiejętność łączenia 
wiedzy z dobrocią, dlatego był nazywany "doktorem 
powszechnym" i "sumą dobroci".  
 Zmarł 15 listopada 1280 r. w Kolonii. Wbrew 
przyjętemu w Zakonie zwyczajowi pochowano go w chórze 
kościoła zakonnego i wystawiono mu duży pomnik. W roku 
1383 za zezwoleniem papieża Sykstusa IV przełożony 
generalny dokonał podziału relikwii św. Alberta: ramię 
podarowano konwentowi dominikańskiemu w Bolonii, a 
relikwie mniejsze rozesłano po innych kościołach Zakonu. 
Dom rodzinny w Lauingen zamieniono na kaplicę. Papież 
Innocenty VIII zezwolił dominikanom Kolonii i Ratyzbony 
na odmawianie oficjum o błogosławionym, co w roku 1670 
papież Klemens X rozszerzył na cały Zakon i na szereg 
diecezji we Francji i w Niemczech. Beatyfikował go 
Grzegorz XV w 1438 r. W 1459 r. został zaliczony przez 
Piusa II do grona doktorów Kościoła. Kanonizował go Pius 
XI 6 grudnia 1931 r. Jego następca, Pius XII, ogłosił go w 
1942 r. patronem studiujących nauki przyrodnicze. Albert 
jest ponadto patronem górników.  
 W ikonografii św. Albert przedstawiany jest w habicie 
dominikańskim, czasami w mitrze lub jako profesor. Jego 
atrybutami są: księga, krzyż, lilia jako symbol wiernej 
duszy, mitra, ptasie pióro. 

Remember that you are never alone, Christ is 
with you on your journey every day of your 
lives! He has called you and chosen you to 
live in the freedom of the children of God. 

Turn to Him in prayer and in love. Ask Him to 
grant you the courage and strength to live in 
this freedom always. Walk with Him who is 

‘the Way, the Truth and the Life.’ 
~St. John Paul II 



   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. 

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. 

 

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 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską 
Szkołę im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w 
sobotę, 24 listopada o godz. 7:00pm. DJ VALDI będzie 
grał do tańca, serwowane będą domowe dania oraz 
zapewniamy miłą atmosferę. Bilet $50.00 od osoby i 
można dostać w kancelarii parafialnej. Zapraszamy 
wszystkich serdecznie! 

 

 Sobota, 8 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, 
które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. 
Obecność wszystkich dzieci jest wymagana. 

 

 Saturday, December 8, during 7:00pm Mass, blessing 
of rosaries & prayer books for children who are prepar-
ing for the Sacrament of First Holy Communion in 2019. 
Attendance is mandatory. 

 

 All applications for children receiving First Holy 
Communion in 2019, must be returned no later then 
December 15, 2018 during parish office hours. 

 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2019, należy 
zwrócić najpóźniej do 15 grudnia 2018 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. 

 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation 
along with the Certificates of Baptism are due 
December 15th 

 
during parish office hours. 

 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do 
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy 
zwrócić do 15 grudnia w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

 

 Bożonarodzeniowe Jasełka: Serdecznie wszystkich 
zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek. 
Przedstawienie odbędzie się w sobotę, dnia 15 grudnia, 
w auli pod kościołem. 

“So I ask you, Are you looking for empty 
thrills in life, or do you want to feel a power 

that can give you a lasting sense of 
fulfilment? Empty thrills or the power of 
grace? To find fulfilment, to gain new 

strengthm, there is a way. It is not a thing or 
an object, but a person, and he is alive. His 

name is Jesus Christ.” 
~Pope Francis 

https://www.independent.ie/irish-news/pope-francis-in-ireland/a-guide-to-the-pope-in-ireland-2018-all-you-need-to-know-37214809.html

