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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. 
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SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

20 STYCZNIA, 2019 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać! 
2. O godz. 1:30 po południu w kościele koncert Kolęd z 

udziałem chórów VII Okręgu Związku Śpiewaków Polskich 
w Ameryce. W koncercie weźmie udział siedem chórów. 
Bardzo prosimy o poparcie tego koncertu swoją obecnością 
i serdeczne przyjęcie gości. Koncert jest bezpłatny. Po 
koncercie będą przekąski w auli pod kościołem. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i 

męczennicy 
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. Franciszka Salezego, biskupa  
 i doktora Kościoła  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00  
 wieczorem. 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: Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

5. Sobota: Wspom. św. biskupów Tymoteusza i Tytus  
*Spowiedź: 6:45 rano i 4:00-5:00 po południu.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:      III  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na koszty Parady Pułaskiego. 
2. Wszyscy uczniowie z klasy 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 
wezmą egzamin diecezjalny. 

 
RÓŻNE: 
1. Opłatę przynależności do parafii na rok 2019, można 

dokonać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
Rodzina: $20.00 i osoby samotne: $10.00. 

2. Wykaz ofiar złożonych na parafie w 2018r. (do rozliczeń 
podatkowych) zostały wysłane do wszystkich parafian 
którzy ofiarowali $250 i więcej. Jeśli nastapiła pomyłka lub 
jakiekolwiek pytania, prosimy skontaktować się z kancelarią 
parafialną: (973) 473-1578. 

3. Sobota, 2 lutego, ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO. 
Msze św. o godz. 7:00 i 10:30 rano oraz o 5:00 i 7:00 
wieczorem. 

4. Gwardia Honorowa i Komitet Parady Pułaskiego zapraszają 
wszystkich parafian na Bal Walentynkowy i mianowanie 
Marszałka i Miss Polonias 2019 Parady Pułaskiego w 
sobotę, 16 lutego 2019 o godz. 7:00 wieczorem. 
Marszałkiem 2019 naszego kontyngentu jest Pan Tadeusz 
Wszolek z Paramus, Miss Polonia Isabella Lewandowski z 
Kinnelon, Junior Miss Polonias: Veronica Bednarz z Sparta 
i Samantha Dabal 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. 

5. W środę, 20 lutego, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem 
zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

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

your generosity! 
2. There will be a Christmas Concert with the participation 

of the Polish Singers Alliance of America District Seven 
choirs at 1:30pm in the church. Seven Choirs will 
participate. Please support this Concert by attending 
this event and warmly welcome our guests. This 
Concert is free. After the Concert, there will be 
refreshments in the auditorium. 

 
THIS WEEK:  
1. Monday: Saint Agnes, Virgin, Martyr  
2. Wednesday: 1:00pm Leisure Club Meeting in the Youth 

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

3. Thursday: Saint Francis de Sales, 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: The Conversion of Saint Paul, The Apostle 
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 

5. Saturday: Saints Timothy and Titus, Bishops 
*Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm. 
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:15am. 

 
NEXT SUNDAY:   III  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. Parish Book fees for the 2019 year can be made during 

Parish Office hours. Family: $20.00 & Single: $10.00. 
2. Summary Contribution Statements for Tax Year 

2018 were mailed to parishioners who contributed $250 
or more throughout 2018. If a statement requires correc-
tion, please contact the parish office. 

3. Saturday, February 2, The Presentation of the Lord. 
Masses at 7:00am, 10:30am, 5:00pm & 7:00pm. 

4. The Guard of Honor & the Pulaski Day Parade  
Committee cordially invite all parishioners for the  
Valentine’s Day Ball & Sashing Ceremony, honoring 
the 2019 Marshal, Mr. Tadeusz Wszolek from Paramus, 
the 2019 Miss Polonia, Isabella Lewandowski from  
Kinnelon, the 2019 Junior Miss Polonias: Veronica  
Bednarz from Sparta and Samantha Dabal from 
Wallington. The Ceremony will take place on Saturday, 
February 16, 2019 at 7:00pm in the auditorium. Tickets 
are $50.00 per person and can be purchased at the  
parish office. 
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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 
wyzwoleni. Szaweł odziedziczył 
po nich 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.  

Św. Agnieszka  
 

 Agnieszka była w starożytności 
jedną z najbardziej popularnych 
świętych. Piszą o niej św. Ambroży, św. 
Hieronim, papież św. Damazy, papież 
św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. 
Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca 
ze starego rodu, miała ponieść 
męczeńską śmierć na stadionie 
Domicjana około 305 roku. Na miejscu 
"świadectwa krwi" dzisiaj jest Piazza 
Navona - jedno z najpiękniejszych i 
najbardziej uczęszczanych miejsc 

Rzymu. Tuż obok, nad grobem męczennicy, wzniesiono 
bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia - zgodnie 
ze starym zwyczajem - poświęca się dwa białe baranki. 
 

 Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć 
miała wcześniej ślub czystości, rywalizowało wielu 
zalotników, a wśród nich pewien młody rzymski szlachcic 
oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, 
mówiąc, że wybrała Małżonka, którego nie potrafią 
zobaczyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy, chcąc złamać jej 
upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona 
przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, ani 
groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, 
ale ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem. 
 

 Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej 
postać budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych 
młodzieńców odwiedzających to miejsce nie śmiał się 
zbliżyć do niej. Jeden, odważniejszy niż inni, został nagle 
porażony ślepotą i upadł w konwulsjach. Młoda Agnieszka 
wyszła z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą 
małżonką Chrystusa.  
 

 Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. 
Bohaterska dziewica została wtedy rzucona w ogień, ale 
kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. 
"Udała się na miejsce kaźni - mówi św. Ambroży - 
szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub". Wśród 
powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Poszła na spotkanie 
Nieśmiertelnego małżonka, którego ukochała bardziej niż 
życie.  
 

 Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. 
Według legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na 
stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu. Za 
sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Imię Agnieszki 
jest wymieniane w I Modlitwie Eucharystycznej - Kanonie 
rzymskim. Artyści przedstawiają Agnieszkę z barankiem, 
gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się zapewne od 
łacińskiego wyrazu agnus - baranek.  
 

 Dlatego powstał zwyczaj, że w dzień św. Agnieszki 
poświęca się baranki hodowane przez trapistów w 
rzymskim opactwie Tre Fontane (znajdującym się w miejscu 
ścięcia św. Pawła), a następnie przekazuje się je siostrom 
benedyktynkom z klasztoru przy kościele św. Cecylii na 
Zatybrzu. Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które 
papież nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość 
świętych Apostołów Piotra i Pawła) świeżo mianowanym 
metropolitom Kościoła katolickiego.  
 

 W ikonografii św. Agnieszkę przedstawia się z 
barankiem mającym nimb lub z dwiema koronami - 
dziewictwa i męczeństwa. Nieraz obok płonie stos, na 
którym próbowano ją spalić. Jej atrybutami są ponadto: 
gałązka palmowa, kość słoniowa, lampka oliwna, lilia, 
miecz, zwój. W sztuce wschodniej św. Agnieszka 
przedstawiana jest w szatach żółtych (a nie czerwonych, jak 
męczennicy) i z krzyżem męczeńskim w ręce.  



   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 7:00pm. Mass. 
 

Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm 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 7:00pm 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 pół 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 

 All students from grades 5 & 8 CCD classes are  
obligated to attend 12:30pm Mass on Sunday,  
January 27. After Mass, students will be taking the 
NCEA ACRE Assessment, in the parish auditorium. 
Attendance is mandatory. 

 

 Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają 
obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po 
południu, w niedzielę 27 stycznia. Po Mszy św., ucz-
niowie udadzą się do auli parafialnej, gdzie wezmą 
egzamin diecezjalny. 

Where is God, if evil is present in our 
world, if there are men and women 
who are hungry and thirsty, homeless, 
exiles and refugees? Where is God, 
when innocent persons die as a result 
of violence, terrorism and war? Where 
is God, when cruel diseases break the 
bonds of life and affection? Or when 
children are exploited and demeaned, 
and they too suffer from grave illness? 
Where is God, amid the anguish of 
those who doubt and are troubled in 
spirit? These are questions that humanly speaking have 
no answer. But Jesus’ answer is God is in them. Jesus is 
in them; he suffers in them and deeply identifies with each 
of them. He is so closely united to them as to form with 
them, as it were, one body. 
 

 ― Pope Francis, The Church of Mercy 

Potrzebna jest dziś nowa 
wyobraźnia miłosierdzia, 

której przejawem będzie nie 
tyle i nie tylko skuteczność 
pomocy, ale zdolność bycia 

bliźnim dla cierpiącego 
człowieka, solidaryzowania 

się z nim, tak aby gest 
pomocy nie był odczuwalny 
jako poniżająca jałmużna, 

ale jako świadectwo 
braterskiej wspólnoty dóbr. 

 

—Św. Jan Paweł II 

https://www.goodreads.com/author/show/7034628.Pope_Francis
https://www.goodreads.com/work/quotes/40166804

