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EASTER SUNDAY 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 

21 KWIETNIA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Kolekta Wielkanocna. Prosimy o ofiarność i składamy 

serdeczne Bóg zapłać. 
2. Procesja Rezurekcyjna o godz. 6:00 rano.  
3. Msze św.: 6:00, 8:30 i 10:30 rano, 12:30 i 2:30 po 

 południu.  
*Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem nie będzie. 

4. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 10:00 rano.  
5. Sklepik parafialny będzie nieczynny. 
 

W TYM TYGODNIU:         
1. Poniedziałek - Sobota: Nowenna do Miłosierdzia Bożego 

po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 
2. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY:  

*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem.  
*Kancelaria parafialna będzie nieczynna . 
*Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci, które przystąpią do  
 Pierwszej Komunii św. 19 maja. 

3. Wtorek: Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci, które 
przystąpią do Pierwszej Komunii św. 26 maja. 

4. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Ctr 
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  

5. 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 prośbym i intencje, w 
których będziemy się modlić podczas nabożeństwa można 
złożyć do koszyka przy ołtarzu św. Jana Pawła II.  

6. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
7. Sobota: Spowiedź: 6:45 rano i 4:00-5:00 po południu.  

*Lekcje religii o godz. 9:00 rano I zajecia Polskiej Szkoły.  
 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:       ll  NIEDZIELA  
          WIELKANOCNA  CZYLI  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 
2. Zakończenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego po Mszy 

św. o godz. 10:30 rano. 
3. Egzamin młodzieży z 8-mej klasy, przystępującej do 

Sakramentu Bierzmowania zostanie przeprowadzony po 
Mszy św. o godz. 12:30pm w auli parafialnej. Obecność 
wszystkich Kandydatów na Mszy św. i egzaminie jest 
obowiązkowa. 

4. W każdą niedzielę od godz. 7:30 rano do 12:30 po 
południu w sklepiku parafialnym można nabyć kartki 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. 

 
 

RÓŻNE: 
1. Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom, Członkom 

Gwardii Honorowej, Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii, 
Ministrantom, Lektorom, Góralom, Dyrekcji Lekcji Religii, 
Szkoły Polskiej i Przedszkola Polskiego, za udział w 
nabożeństwach Drogi Krzyzowej, Gorzkich Żali, w adoracji 
Najświetszego Sakramentu, rekolekcjach parafialnych i 
Triduum Paschalnym. Niech Chrystus Zmartwychwstały 
Wam wszystkim nieustannie Błogosławi. Fr Stefan 

2. W poniedziałek, 29 kwietnia, próba w kościele o 6:00pm dla 
dzieci, które przystąpią do Pierwszej Komunii św. 19 maja. 

3. We wtorek, 30 kwietnia, próba w kościele o 6:00pm dla 
dzieci, które przystąpią do Pierwszej Komunii św. 26 maja. 

4. W środę, 15 maja, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem 
zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

TODAY:  
1. Easter collection. May God bless you for your  

generosity! 
2. Procession and Resurrection Mass at 6:00am.  
3. Masses: 6:00am, 8:30am, 10:30am, 12:30pm, & 2:30pm. 

*No 7:00pm Mass. 
4. Divine Mercy Devotions at 10:00am. 
5. Parish store will be closed. 
 

THIS WEEK:       
1. Monday - Saturday: Divine Mercy Devotions after the 

7:00pm Mass. 
2. EASTER MONDAY:  

*Masses at 7:00am, 10:30am, and 7:00pm.  
*Parish office will be closed.  
*First Holy Communion Practice at 6:00pm in the church 
 for children receiving FHC on May 19. 

3. Tuesday: First Holy Communion Practice at 6:00pm in 
the church, for children receiving FHC on May 26. 

4. Wednesday: 1:00pm Leisure Club Meeting in Youth Ctr.  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7:00pm  
 Mass.  

5. 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. 

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

*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:15am. 

 

NEXT SUNDAY:      SECOND  SUNDAY  OF  EASTER 
                                       DIVINE  MERCY  SUNDAY 
1. Second collection is for electricity. 
2. Closing of the Divine Mercy devotions after the 10:30am 

Mass. 
3. The Confirmation Final Exam for Candidates in grade 8 

preparing for Confirmation, will take place after the 
12:30pm Mass in the auditorium. All Candidates must 
attend the Mass & Confirmation Exam.   

4. Every Sunday from 7:30am to 12:30pm in the  
parish store you can buy 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. 

 

OTHERS: 
1. A warm thank you is extended to all parishioners, Guard 

of Honor, Eucharistic Ministers, Lectors, Directors of the 
CCD Religion Program, Polish School, & Saturday Pre-
school for participating in our Stations of the Cross, 
Lenten Lamentations, adorations, parish retreat and Holy 
Week. May the risen Lord continually bless you!  
        Fr Stefan 

2. Monday, April 29, First Holy Communion Practice at 
6:00pm in the church for children receiving FHC on May 
19th. 

3. Tuesday, April 30, First Holy Communion Practice at 
6:00pm in the church for children receiving FHC on May 
26th. 
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Dear Parishioners 
and 

Friends: 
 

 It is my pleasure to extend my 
best wishes to each of you for a very 
Happy Easter. May the triumph of the 
Lord strengthen our souls and grace 
us with happiness and success; and 
may the blessings of our Risen  
Savior guide us, protect us, and be 
with us on Easter and always. 
 

HAPPY  &  BLESSED  EASTER! 
 

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Parafii: 
 

 Z okazji Świąt Wielkanocnych składam  
najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Parafian i 
Przyjaciół naszej Parafii. Niech Zmartwychwstały Zbawiciel 
króluje w naszych sercach, wypełnia je miłością i nadzieją 
oraz obdarza nas radością i pokojem w każdym dniu 
naszego życia. 
 

WESOŁEGO  ALLELUJA! 
 

        Fr. Stefan 

        Fr. Michal 

BÓG ODRZUCIŁ TEN KAMIEŃ 
 

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył 
I wstał tak lekko z grobu, 

że na twarzach straży 
Nie było widać lęku i zdumienia 

Może nie zobaczyli nawet, 
że się świat odmienia 

 
Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było 

I nie przepuścił tej nocy nikomu 
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą 

 
Bóg zmartwychwstał, 

odwalił groby naszych domów 
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli 

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli 
 

Ernest Bryll z tomu "Golgota Jasnogórska", 2001  

 On this greatest day of the year, all 
fasting and somber thoughts are banished. 
As St. John Chrysostom announces in this 
famous Easter sermon, all are invited to 
the feast: "Let all then enter the joy of Our 
Lord! Both the first and the last, and those 
who come after, enjoy your reward! Rich 
and poor, dance with one another, sober 
and slothful, celebrate the day. Those who 
have kept the fast and those who have 

not, rejoice today, for the table is richly spread. Fare 
royally upon it-the calf is a fatted one.  
 

 Let no one go away hungry. All of you, enjoy the 
banquet of faith! All enjoy the riches of His goodness. Let 
no one cry over his poverty, for the universal Kingdom has 
appeared! Let no one mourn that he has fallen again and 
again, for forgiveness has risen from the grave. Let none 
fear death, for the death of our Savior has set us free. He 
has destroyed it by enduring it. He spoiled the power of 
hell when he descended thereto. Isaiah foretold this when 
he cried, 'Death has been frustrated in meeting him below!' 
It is frustrated, for it is destroyed.  
 

 It is frustrated, for it is annihilated. It is frustrated, for 
now it is made captive. For it grabbed a body and 
discovered God. It took earth and behold! It encountered 
Heaven. It took what was visible, and was overcome by 
what was invisible. O Death, where is your sting? O Death, 
where is your victory? Christ is risen, and the demons are 
cast down. Christ is risen, and life is set free. Christ is 
risen, and the tomb is emptied of the dead. For Christ, 
having risen from the dead, is become the first-fruits for 
those who sleep. to Him be glory and power forever and 
ever!  
 

  Amen. Alleluia! Alleluia! Alleluia!"  

Zapowiedzi Przedślubne 
Il   Paul Grel - Malgorzata Lupa 

„Zmartwychwstanie Pana” 
 

W wielkanocny poranek 
Anioły na swych harfach grają   

Radosne dźwięki płyną 
By ogłosić światu 

Że powstał z martwych 
Ten, który za nas zginął 

Ten, który za nasze niegodziwości 
Szedł drogą cierpienia 

Ten, który przelał krew niewinną 
Za nasze przewinienia 

Kaci Go torturowali 
Okrutną śmierć zgotowali 

Do krzyża przybili 
Naśmiewali się, lżyli 

Ale oto nadszedł radosny poranek 
Jezus zmartwychwstał 

A rany mu zadane 
I śmierć Jego 

Potrzebne były do zbawienia naszego 
Alleluja, zmartwychwstał Pan 
Alleluja, zbawienie nam dał 
Wraz z anielskimi chórami 

Sercem całym 
Głosimy Bożą chwałę 

Alleluja! Alleluja! 
Zmartwychwstał Boży Syn 

Odkupiciel naszych win 
Zmartwychwstał jak przepowiadano 

Alleluja! Alleluja! 
Zmartwychwstał jak w księgach zapisano 

Alleluja! Alleluja! 



   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, 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, 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 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 23, 2019 
Tuesday, April 30, 2019 
Tuesday, May 7, 2019 

Tuesday, May 14, 2019 
Tuesday, May 21, 2019 

 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. 

He found it in His heart 
To forgive us just the same, 

Even when He died 
And was suffering so much pain 

Even from the cross 
As His life was nearly through, 
He cried, "Father forgive them 

For they know not what they do" 
Oh what love so great 

That His thoughts were filled with us 
That we should come to know 
Just how much that He loved. 

© By M.S.Lowndes 

niedziela, 21 kwietnia, Chrzty: 
 

1:30PM    Stella Rose Nyk 
 

sobota, 27 kwietnia, Chrzty: 
 

                 Sandra Krzys 
 

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

God bless you always. 


