
 

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 
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SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

24 LUTEGO, 2019 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona dla Kościoła Wschodniej i 

Centralnej Europy. Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne 
Bóg zapłać! 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center.  

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

2. Czwartek: 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.  

3. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano.  
*O godz. 7:00 rano Msza św., nabożeństwo i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu do godz. 8:00 rano.  
*O godz. 5:00 wieczorem wystawienie i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*O godz. 6:00 wieczorem spowiedź św.  
*O godz. 6:00 wieczorem Koronka do Miłosierdzia Bożego i 
 różaniec.  
*O godz. 7:00 wieczorem zakończenie adoracji, nabożeństwo  
 do Najswiętszego Serca Pana Jezusa i Msza św. 

4. Pierwsza Sobota: 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.  
*Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty o 7:00 wieczorem. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:      VIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
2. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami i prośbami 

informujemy, że kancelaria parafialna będzie otwarta również 
w niedzielę od godziny 7:30am do 1:30pm z siedzibą w 
sklepiku parafialnym. Wszystkich zainteresowanych chcących 
zamówić Mszę Św., uzyskać informacje o sakramentach lub 
załatwić inne ważne sprawy serdecznie zapraszamy przed 
lub po Mszy Św. 

 

RÓŻNE: 
1. Środa Popielcowa, 6 marca, dzień ścisłego postu i 

abstynencji. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. 
Msze św.: 7:00 i 10:30 rano, 5:00 i 7:00 wieczorem.  
*Droga Krzyżowa o godz. 7:00pm w każdy piątek Wielkiego 
 Postu.  
*Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 10:30 rano w każdą  
 niedzielę Wielkiego Postu. 

2. Młodzież z klasy 9, 10 i 11 jest zobowiązana do udziału w 
Drodze Krzyżowej w piątek, 15 marca o godz. 7:00 
wieczorem oraz w Gorzkich Żalach, w niedzielę, 17 marca po 
Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

3. Młodzież z klasy 6 A, B, C, D i 7 A, B, C jest zobowiązana do 
udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 22 marca o 7:00pm 
oraz w Gorzkich Żalach, w niedzielę, 24 marca po Mszy św. o 
godz. 10:30 rano. 

4. Dzieci z klasy “0” A, B; 1 A, B, C, D, i 5 A, B, C, D jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 29 
marca o godz. 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich Żalach w 
niedzielę, 31 marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

5. Dzieci z klasy 2 A, B, C, 3 A, B, C, D, 4 A, B, C i 8 A, B, C 
jest zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 5 
kwietnia o godz. 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich Żalach, w 
niedzielę, 7 kwietnia o godz. 4:00 po południu. 

TODAY: 
1. Second collection is for the Church in Eastern and 

Central Europe. May God bless you for your generosity! 
 

THIS WEEK: 
1. Wednesday: 1:00pm Leisure Club Meeting in Youth 

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

2. Thursday: 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. First Friday: Confession: 6:30am. 
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the Blessed 
 Sacrament until 8:00am. 
*Exposition and adoration of the Blessed Sacrament at 
 5:00pm. 
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 
*Confession: 6:00pm. 
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm. 
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm. 

4. First Saturday: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm. 
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:15am. 
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 
NEXT SUNDAY:   VIII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
2. Due to numerous questions and requests, we would like 

to inform you that the parish office will also be open  
7:30am to 1:30pm. On Sundays, the parish office will be 
located in the parish shop. All those who are interested in 
ordering Mass, obtaining information about the 
sacraments, or arranging other important issues are 
cordially invited before or after Mass. 

 

OTHERS: 
1. Ash Wednesday, March 6  

*Day of fast & abstinence.  
*Masses: 7:00am, 10:30am, 5:00pm, & 7:00pm.  
*Stations of the Cross at 7:00pm every Friday of Lent. 
*Lenten Lamentations after 10:30am Mass every  
 Sunday of Lent. 

2. All students in Grades 9, 10 & 11 are obligated to  
attend the Stations of the Cross on Friday, March 15 at 
7:00pm, & Lenten Lamentations after 10:30am Mass on 
Sunday, March 17. 

3. All students in CCD Religion Classes & Polish School 
Grade 6 A, B, C & D and 7 A, B & C, are  
obligated to attend the Stations of the Cross on Friday, 
March 22 at 7:00pm, and Lenten Lamentations after 
10:30am Mass on Sunday, March 24. 

4. All students in Grades “0” A & B; 1 A, B, C & D & 5 A, 
B, C & D are obligated to attend the Stations of the Cross 
on Friday, March 29 at 7:00pm, and Lenten Lamentations 
after 10:30am Mass on Sunday, March 31. 

5. All students in Grades 2 A, B & C, 3 A, B, C & D, 4 A, B 
& C & 8 A, B & C are obligated to attend the Stations of 
the Cross on Friday, April 5 at 7:00pm, and Lenten 
Lamentations on Sunday, April 7 at 4:00pm. 



669 

 

"Trzeba być pokornym, ażeby łaska 
Boża mogła w nas działać, przeobrażać 

nasze życie i przynosić owoc dobra." 
— Święty Jan Paweł II 

 

"Tak więc, aby nastała sprawiedliwość i 
osiągnęły swój cel wysiłki ludzi, którzy 

pragną ją urzeczywistnić, konieczny jest 
dar łaski ofiarowanej przez Boga. Dzięki 

niej i współpracy ludzkiej wolności możliwa 
jest owa tejemnicza obecność Boga w 

historii, czyli Opatrzność." 
— Święty Jan Paweł II 

(c.d.) kanonizacyjne, podczas których zostało ogłoszonych 
1338 błogosławionych i 482 świętych.  
 Z biegiem lat Papież skupiał uwagę przede wszystkim 
na obchodach Wielkiego Jubileuszu 2000 r. Wydarzenie to 
nabrało niezwykle symbolicznego charakteru w ramach 
jego misji pasterskiej i miało silny wymiar pokutny, 
wyrażony w znaczący sposób w dniu przebaczenia (12 
marca).  
 Zamknięcie Jubileuszu rozpoczęło ostanią fazę 
pontyfikatu, naznaczoną przez stopniowe pogarszanie się 
stanu zdrowia Papieża, który po długiej i pełnej cierpień 
agonii umarł wieczorem 2 kwietnia 2005 r.  
 Po upływie zaledwie 26 dni od jego śmierci Benedykt 
XVI udzielił dyspensy, pozwalającej na rozpoczęcie 
procesu kanonizacyjnego przed upływem wymaganych 
pięciu lat, również on ogłosił go błogosławionym 1 maja 
2011 r. 

Papież Jan Paweł II  
 Karol Wojtyła urodził się 18 
maja 1920 r. w Wadowicach, 
mieście położonym na południu 
Polski, gdzie mieszkał do 1938 r., 
kiedy zapisał się na wydział 
filozofii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i przeniósł się do 
Krakowa. Jesienią 1940 r. 

pracował jako robotnik w kamieniołomach, a potem w 
zakładach chemicznych. W październiku 1942 r. wstąpił do 
tajnego seminarium w Krakowie, a 1 listopada 1946 r. 
został wyświęcony na kapłana. 
 4 lipca 1958 r. Pius XII mianował go biskupem 
pomocniczym w Krakowie. Sakrę biskupią otrzymał 28 
września. Jako motto biskupie wybrał maryjne zawołanie 
Totus tuus św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort.  
 Najpierw jako biskup pomocniczy, a potem od 13 
stycznia 1964 r. jako arcybiskup Krakowa uczestniczył we 
wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. 26 czerwca 
1967 r. został wyniesiony do godności kardynalskiej przez 
Pawła VI.  
 W 1978 r. uczestniczył w konklawe zwołanym po 
śmierci Montiniego, a potem w następnym, po nagłej 
śmierci Lucianiego. Po południu 16 października, po ośmiu 
głosowaniach, został wybrany na Papieża. Był pierwszym 
Papieżem Słowianinem w historii i pierwszym nie-
Włochem po prawie 500 latach, od czasu Hadriana VI 
(1522-1523).  
 Obdarzony bogatą i charyzmatyczną osobowością, 
zdobył natychmiast uznanie dzięki wielkim zdolnościom 
komunikacyjnym i oryginalnemu stylowi duszpasterskiemu. 
Siły fizyczne i energia, jakimi wyróżniał się również z 
uwagi na względnie młody wiek, pozwoliły mu na 
prowadzenie niezwykle intensywnej działalności, przede 
wszystkim przez liczne wizyty i podróże: ogółem odbył 104 
podróże zagraniczne i 146 podróży na terenie Włoch, 
odwiedzając 129 krajów i pięć kontynentów. 
 Od początku starał się udzielić głosu tak zwanemu 
Kościołowi milczenia. Nacisk na tematy praw człowieka i 
wolności religijnej staje się tym samym stałą cechą jego 
magisterium. Dziś powszechnie uznawany jest istotny 
wkład, jaki jego działalność wniosła w wydarzenia, które 
doprowadziły do upadku Muru Berlińskiego w 1989 r. i 
rozpadu reżimów prosowieckich. W tym kontekście należy 
prawdopodobnie umiejscowić poważny epizod, jakim był 
zamach, którego padł ofiarą 13 maja 1981 r., dokonany 
przez Alego Agcę.  
 Obok polemiki antykomunistycznej rozwijał również 
krytyczną interpretację kapitalizmu, który analizował 
dogłębnie w trzech ze swoich czternastu encyklik: 
Laborem exercens (1981 r.), Sollicitudo rei socialis (1987 
r.) i Centesimus annus (1991 r.). Prowadził też nieustanną 
działalność na rzecz pokoju, która splatała się z dążeniem 
do dialogu z wielkimi religiami — zwłaszcza z judaizmem i 
islamem — oraz z zabieganiem o ożywienie ruchu 
ekumenicznego.  
 W 1983 r. promulgował nowy Kodeks Prawa 
Kanonicznego, a następnie przeprowadzał reformę Kurii 
Rzymskiej, wydając konstytucję apostolską Pastor bonus 
w 1988 r. Pogłębiał także wymiar kolegialności biskupiej w 
zarządzaniu Kościołem, zwłaszcza poprzez zwołanie 
piętnastu Synodów Biskupów. Wśród liczb 
charakteryzujących jego bardzo długi pontyfikat —  
dłuższy był jedynie pontyfikat Piusa IX (1846-1878) — 
trzeba wymienić m.in. częste uroczystości beatyfikacyjne i 

"Go out to others and share the good 
news that God, our Father, walks at our 
side. He frees us from anonymity, from a 

life of emptiness and selfishness, and 
brings us to the school of encounter. He 
removes us from the fray of competition 

and self-absorbtion, and he opens before 
us the path of peace. That peace which is 

born of accepting others, that peace 
which fills our hearts whenever we look 
upon those in need as our brothers and 

sisters." 
— Pope Francis 

"Today too, amid so much darkness, we 
need to see the light of hope and to be men 
and women who bring hope to others. To 
protect creation, to protect every man and 

every woman, to look upon them with 
tenderness and love, is to open up a horizon 

of hope; it is to let a shaft of light break 
through the heavy clouds; it is to bring the 

warmth of hope." 
— Pope Francis 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/sollicitudo.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html


   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. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

“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 

 Młodzież z klasy 9, 10 i 11 jest zobowiązana do udziału 
w Drodze Krzyżowej w piątek, 15 marca o godz. 7:00 
wieczorem oraz w Gorzkich Żalach, w niedzielę, 17  
marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

 

 All students in Grades 9, 10 & 11 are obligated to  
attend the Stations of the Cross on Friday, March 15 at 
7:00pm, & Lenten Lamentations after 10:30am Mass on 
Sunday, March 17. 

 

 Młodzież z klasy 6 A, B, C, D i 7 A, B, C jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 
22 marca o 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich Żalach, w 
niedzielę, 24 marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

 

 All students in CCD Religion Classes & Polish 
School Grades 6 A, B, C & D and 7 A, B & C, are  
obligated to attend the Stations of the Cross on Friday, 
March 22 at 7:00pm, and Lenten Lamentations after 
10:30am Mass on Sunday, March 24. 

 

 Dzieci z klasy “0” A, B; 1 A, B, C, D, i 5 A, B, C, D jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 
29 marca o godz. 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich 
Żalach w niedzielę, 31 marca po Mszy św. o godz. 
10:30 rano. 

 

 All students in Grades “0” A & B; 1 A, B, C & D & 5 A, 
B, C & D are obligated to attend the Stations of the 
Cross on Friday, March 29 at 7:00pm, and Lenten 
Lamentations after 10:30am Mass on Sunday, March 
31. 

 

 Dzieci z klasy 2 A, B, C, 3 A, B, C, D, 4 A, B, C i 8 A, 
B, C jest zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej 
w piątek, 5 kwietnia o godz. 7:00 wieczorem oraz w 
Gorzkich Żalach, w niedzielę, 7 kwietnia o godz. 4:00 
po południu. 

 

 All students in Grades 2 A, B & C, 3 A, B, C & D, 4 A, 
B & C & 8 A, B & C are obligated to attend the Stations 
of the Cross on Friday, April 5 at 7:00pm, and Lenten 
Lamentations on Sunday, April 7 at 4:00pm. 

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

