
 

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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PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
FIFTH SUNDAY OF LENT 

7 KWIETNIA, 2019 

DZISIAJ: 
1. Zakończenie Rekolekcji parafialnych. Po każdej Mszy św., 

błogosławieństwo, uzyskanie odpustu zupełnego i 
ucałowanie relikwi św. Jana Pawła II. 

2. Druga kolekta przeznaczona na ukończenie budowy 
kośćioła p.w. Św. Jana Pawła II prowadzonej przez ks. 
Bogusława Zieziuly. Za wszelką ofiarność, składamy 
serdeczne Bóg zapłać! 

3. Gorzkie Żale i zakończenie Nabożeństwa 40-godzinnego 
o godz. 3:00 po południu. Dzieci z klasy 2 A, B, C, 3 A, 
B, C, D, 4 A, B, C i 8 A, B, C wraz z rodzicami są  
zobowiązane do udziału w Gorzkich Żalach. 

4. Msza św. i śniadanie dla mężczyzn o godz. 8:30 rano. 
Śniadanie po Mszy św. w Wallington Exchange, 365 Main 
Street, Wallington.  

5. Od godz. 7:30am do 12:30pm w sklepiku parafialnym 
można zamówić Msze św., uzyskać informacje odnośnie 
Sakramentów św. oraz nabyć bardzo ładne kartki 
wielkanocne, z okazji urodzin, imienin, chrztu św., ślubu, 
bierzmowania, dnia Matki i Ojca oraz inne. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci, które 

przystąpią do Pierwszej Komunii św. 19 maja. 
2. Wtorek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci, które 

przystąpią do Pierwszej Komunii św. 26 maja. 
3. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Ctr 

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

4. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 
7:00 wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie 
odpustu zupełnego i uczczenie relikwii.  

5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Droga Krzyżowa o godz. 7:00 wieczorem. Zachęcamy 
 dzieci i młodzież, którzy nie wzieli jeszcze udziału w 
 Drodze Krzyżowej, aby ten obowiązek wypełnili w ten 
 piątek. 

6. Sobota: Wspom. św. Marcina I, papieża i męczennika  
*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:      NIEDZIELA PALMOWA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłatę diecezjalną. 
2. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy św. Uroczysta 

procesja przed Mszą św. o godz. 10:30 rano. 
3. Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 10:30 rano. Zachęcamy 

dzieci i młodzież, którzy nie wzieli udziału w Gorzkich 
Żalach, aby ten obowiązek wypełnili w tę niedzielę. 

 
RÓŻNE: 
1. Spowiedź św. przed Świętami Wielkanocnymi w 

naszej parafii odbędzie się we Wielki Wtorek, 16 
kwietnia od godz. 6:30-9:30am, 5:00-6:30pm i 7-9pm. 
Spowiedzi św. w Wielką Środę, Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek i w Wielką Sobotę nie będzie. Prosimy wszystkich 
o skorzystanie z spowiedzi św. w wyżej podanym dniu i 
czasie. 

2. Wielki Piątek, 19 kwietnia, Adoracja Pana Jezusa w 
grobie przez całą noc, zachęcamy do udziału. 

TODAY: 
1. Closing of the Parish Retreat. After every Mass,  

attainment of plenary indulgence, blessing, and  
veneration of the relic of Saint John Paul II. 

2. Second collection is for the construction of St. John 
Paul II Church at Fr. Bogusław Zieziula’s parish. May 
God Bless you for your generosity! 

3. Lenten Lamentations and closing of the 40-Hour  
Devotion at 3:00pm. 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 Lenten Lamentations. 

4. The Holy Rosary Young Men’s Club will hold their 
Annual Communion Breakfast. Mass at 8:30am and 
breakfast at 10:00am at the Wallington Exchange, 365 
Main Street, Wallington.  

5. From 7:30am to 12:30pm in the parish store you can 
order Mass, obtain information about the sacraments, 
or buy Easter cards, birthday cards, Names Day cards, 
baptismal cards, wedding cards, confirmation cards, 
Mother’s and Father’s Day cards, and more. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in 

the church for children receiving FHC on May 19th. 
2. Tuesday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in 

the church for children receiving FHC on May 26th. 
3. Wednesday: 1:00pm Leisure Club Meeting in Youth 

 Center 
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7:00pm 
 Mass.  

4. 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. 

5. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*Stations of the Cross at 7:00pm. All Students in CCD 
 Religion Classes and Polish School who did not yet  
 participate in Stations of the Cross, are asked to  
 complete their obligation this Friday. 

6. Saturday: Saint Martin I, Pope, Martyr  
*Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:15am. 

 

NEXT SUNDAY:                    PALM SUNDAY 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
2. Blessing of palms during each Mass. Solemn  

Procession before the 10:30am Mass. 
3. Lenten Lamentations after 10:30am Mass. All Students 

in CCD Religion Classes & Polish School who did not 
yet participate in Lenten Lamentations, are asked to 
complete their obligation today. 

 

OTHERS: 
1. Confession before Easter in our parish will be on  

Holy Tuesday, April 16th, from 6:30am - 9:30am, 
5:00pm - 6:30pm, and from 7:00pm - 9:00pm. There 
will be no confession Holy Wednesday, Holy Thursday, 
Good Friday and Holy Saturday. 
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 Every Sunday from 7:30am to 12:30pm in the  
parish store you can buy Easter cards, birthday cards, 
Names Day cards, baptismal cards, wedding cards,  
confirmation cards, Mother’s and Father’s Day cards, 
and more. 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. 

 

 W każdą niedzielę od godz. 7:30 rano do 12:30 po 
południu w sklepiku parafialnym można nabyć bardzo 
ładne kartki wielkanocne, z okazji urodzin, imienin, 
chrztu św., ślubu, bierzmowania, dnia Matki i Ojca oraz 
inne. W sklepiku można zamówić Mszę Św., uzyskać 
informacje o sakramentach lub załatwić inne ważne 
sprawy. Serdecznie zapraszamy przed lub po Mszach 
św. 

Święty Marcin I, papież i męczennik  
 

 Marcin pochodził z włoskiego miasta 
Todi (w Umbrii). Był synem kapłana 
Fabrycjusza. Od młodości przebywał w 
Rzymie i należał do jego hierarchii 
duchownej. Wyświęcony na diakona, 
pełnił przez pewien czas funkcję 
apokryzariusza, czyli jakby nuncjusza 

papieskiego na dworze cesarza wschodnio-rzymskiego w 
Konstantynopolu.  
 Po śmierci Teodora I w 649 r. został wybrany 
papieżem i konsekrowany bez zatwierdzenia cesarza. 
Otrzymał wówczas święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. 
Konstanty II, dotknięty takim obrotem spraw, odmówił 
uznania Marcina I za prawowitego papieża. Marcin I 
pragnął wyraźnie określić stanowisko Kościoła rzymskiego 
wobec monoteletów, którzy utrzymywali, że Pan Jezus 
posiadał tylko jedną wolę - Bożą, a nie miał woli ludzkiej. 
Zwołał więc - znów bez pytania cesarza - synod w kościele 
Zbawiciela na Lateranie, w którym wzięło udział 105 
biskupów łacińskich i 30 wschodnich z terenów, które zajęli 
Arabowie. W 20 anatemach potępiono tam uroczyście 
błędy monoteletów. Wydano równocześnie pismo 
wyjaśniające, jaka jest prawdziwa nauka katolicka. 
Dokumenty synodu zostały rozesłane do wszystkich 
biskupów i całego duchowieństwa chrześcijańskiego, a 
także do cesarza Konstantyna II.  
 
 Cesarz poczytał to jako osobisty atak papieża na jego 
autorytet i zareagował bardzo gwałtownie. W 650 r. wysłał 
swojego przedstawiciela, Olimpiusza, egzarchę Rawenny, 
do Rzymu, by aresztował papieża, a biskupów zmusił do 
odwołania dekretów synodu. Olimpiusz widząc jednak 
poparcie, jakim cieszył się papież, zbuntował się przeciw 
cesarzowi i ratował się ucieczką na Sycylię. Podanie głosi, 
że gdy Olimpiusz zamierzał w czasie Mszy świętej 
osobiście dokonać na św. Marcinie porwania, nagle oślepł. 
Konstantyn II wysłał wówczas z wojskiem drugiego 
apokryzariusza w osobie Teodora Kalliopy. Aresztował on 
papieża Marcina 17 czerwca 653 r. i w bardzo ciężkiej i 
upokarzającej podróży zawiódł go na Naksos, gdzie chory 
papież spędził w nędzy cały rok. Następnie Marcin został 
wywieziony do Konstantynopola, gdzie stanął przed sądem 
senatu. Został oskarżony nie o obronę ortodoksyjności i 
potępienie Typos (edykt Konstansa II zakazujący dyskusji 
na temat liczby woli Chrystusa), ale o podżeganie do buntu 
egzarchy Olimpiusza, wzniecenie rozruchów i bezprawne 
ogłoszenie się papieżem.  
 
 Sąd cesarski skazał papieża na "degradację" ze 
wszystkich święceń duchownych i funkcji. Skazany na 
śmierć, został publicznie odarty z szat pontyfikalnych, 
zakuty w kajdany i poprowadzony przez miasto na miejsce 
kaźni. Za wstawiennictwem patriarchy Konstantynopola 
Pawła II karę śmierci zamieniono Marcinowi na dożywotnie 
zesłanie do Chersonezu na Krym. Zdołał on stamtąd 
napisać list, w którym skarży się, że nie ma nawet kawałka 
chleba, ale modli się, by na Stolicy Apostolskiej nie znalazł 
się heretyk-monoteleta, narzucony przez cesarza. Z 
powodu nieludzkich warunków papież zmarł z biedy i 
udręczenia 13 kwietnia 655 r. Pochowano go w 
miejscowym kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi 
Panny. Jego grób stał się nawet celem pielgrzymek. 
Marcin I był ostatnim, którego Kościół wpisał do katalogu 
świętych papieży i męczenników.  

Pope Saint Martin I  
Feast Day: April 13 

 
 

 Martin I lay too sick to fight on a couch in front of the 
altar when the soldiers burst into the Lateran basilica. He 
had come to the church when he heard the soldiers had 
landed. But the thought of kidnapping a sick pope from the 
house of God didn't stop the soldiers from grabbing him 
and hustling him down to their ship.  
 

 Elected pope in 649, Martin I had gotten in trouble for 
refusing to condone silence in the face of wrong. At that 
time there existed a popular heresy that held that Christ 
didn't have a human will, only a divine will. The emperor 
had issued an edict that didn't support Monothelism (as it 
was known) directly, but simply commanded that no one 
could discuss Jesus' will at all.  
 

 Monothelism was condemned at a council convened 
by Martin I. The council affirmed, once again, that since 
Jesus had two natures, human and divine, he had two 
wills, human and divine. The council then went further and 
condemned Constans edict to avoid discussion stating, 
"The Lord commanded us to shun evil and do good, but 
not to reject the good with the evil."  
 

 In his anger at this slap in the face, the emperor sent 
his soldiers to Rome to bring the pope to him. When Martin 
I arrived in Constantinople after a long voyage he was 
immediately put into prison. There he spent three months 
in a filthy, freezing cell while he suffered from dysentery. 
He was not allowed to wash and given the most disgusting 
food. After he was condemned for treason without being 
allowed to speak in his defense he was imprisoned for 
another three months.  
 

 From there he was exiled to the Crimea where he 
suffered from the famine of the land as well as the 
roughness of the land and its people. But hardest to take 
was the fact that the pope found himself friendless. His 
letters tell how his own church had deserted him and his 
friends had forgotten him. They wouldn't even send him oil 
or corn to live off of.  
 

 He died two years later in exile in the year 656, a 
martyr who stood up for the right of the Church to establish 
doctrine even in the face of imperial power. 

https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=7629
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=10819
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=11571
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5695
https://www.catholic.org/clife/jesus
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=12332
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=7629
https://www.catholic.org/clife/jesus
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=4469
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5257
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=789
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=10148
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=7629
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=3297
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=7650
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=10046


   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 7:00am 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 

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św.  
19 maja 2019, odbędą się od 

godz 6:00 do 7:00 
wieczorem: 

poniedziałek, 8 kwietnia 2019 
poniedziałek, 22 kwietnia 2019 
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 

poniedziałek, 6 maja 2019 
poniedziałek, 13 maja 2019 

 
Próby dla dzieci, 

przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii św. 

26 maja 2019, odbędą się od 
godz 6:00 do 7:00 

wieczorem: 
wtorek, 9 kwietnia 2019 
wtorek, 23 kwietnia 2019 
wtorek, 30 kwietnia 2019 

wtorek, 7 maja 2019 
wtorek, 14 maja 2019 
wtorek, 21 maja 2019 

 
Additional Classes for 

Children receiving 
First Holy Communion 
on May 19, 2019 from 

6:00pm to 7:00pm: 
Monday, April 8, 2019 
Monday, April 22, 2019 
Monday, April 29, 2019 
Monday, May 6, 2019 

Monday, May 13, 2019 
 

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion 
on May 26, 2019 from 

6:00pm to 7:00pm: 
Tuesday, April 9, 2019 
Tuesday, April 23, 2019 
Tuesday, April 30, 2019 
Tuesday, May 7, 2019 
Tuesday, May 14, 2019 
Tuesday, May 21, 2019 

 Dzieci z klasy 2 A, B, C, 3 A, B, C, D, 4 A, B, C i 8 A, 
B, C są zobowiązane do udziału w Gorzkich Żalach, w 
niedzielę, 7 kwietnia o godz. 3:00 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 3:00pm. 

 

 Egzamin młodzieży z 8-mej klasy, przystępującej do 
Sakramentu Bierzmowania zostanie przeprowadzony w 
niedziele, 28 kwietnia po Mszy św. o godz. 12:30pm w 
auli parafialnej. Obecność wszystkich Kandydatów 
na Mszy św. i egzaminie jest obowiązkowa. 

 

 The Confirmation Final Exam for Candidates in grade 8 
preparing for Confirmation, will take place on Sunday, 
April 28, after 12:30pm Mass in the auditorium. All  
Candidates must attend the Mass & Confirmation 
Exam. 

sobota, 13 kwietnia, Chrzty: 
 

  3:30PM   Bianka Chyży 
 

Congratulations to the parents 
of the newly-baptized child. May 

God bless you always. 


