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DIOCESAN SHRINE OF SAINT JOHN PAUL II 
HOLY ROSARY RC CHURCH 

DIECEZJALNE SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

PASSAIC, NEW JERSEY 
973-473-1578 



FIFTH SUNDAY OF EASTER 
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

19 MAJA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na dzieła Ojca Świętego. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Nabożeństwo Majowe o godz. 10:00 rano. 
3. Msza św. i przyjęcie Komunii św. po raz pierwszy przez 

dzieci o godz. 12:30p.m. Dzieci muszą być obecne o godz. 
11:45 rano w auli parafialnej. 

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

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Wtorek: Wspom. św. męczenników Krzysztofa Magallanesa,   

 prezbitera, i Towarzyszy  
*Próba w kościele o 6:00pm dla dzieci, które przystąpią do  
 Pierwszej Komunii św. 26 maja. 

2. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center 
*Próba do Sakramentu Bierzmowania o 6:00pm w kościele. 
 Obecność wszystkich kandydatów obowiązkowa.   
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  
*Po Mszy św. o 7:00 wieczorem zebranie członków Duchowej  
 Adopcji Dziecka Poczętego. 

3. Czwartek: Próba do Sakramentu Bierzmowania o 6:00pm w  
 kościele. Obecność wszystkich kandydatów obowiązkowa. 
*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: O godz. 5:30pm, Spowiedź św. dla Rodziców, 
Rodziców Chrzestnych i dzieci, które przystąpią do Pierwszej 
Komunii Świętej 26 maja. 

5. Sobota: Spowiedź: 6:45am i 4:00-5:00pm.  
 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 
2. Nabożeństwo Majowe o godz. 10:00 rano. 
3. Msza św. i przyjęcie Komunii św. po raz pierwszy przez 

dzieci o godz. 12:30p.m. Dzieci muszą być obecne o godz. 
11:45 rano w auli parafialnej. 

 

RÓŻNE: 
1. W sobotę, 25 maja od 7am do 9pm można będzie głosować 

do Parlamentu Europejskiego w auli parafialnej pod kościołem. 
Nalezy sie: zarejestrowac do 23 maja b.r. przez elektroniczny 
system rejestracji, wyborców e-WYBORY: https://
ewybory.msz.gov.pl posiadać ważny polski paszport w 
dniu głosowania, Zarejestrować się można tylko w niedzielę 
w sklepiku prafialnym a w tygodniu w kancelarii 
parafialnej. Wszystkie informacje dotyczące głosowania są 
dostępne są przy drzwiach wyjściowych z kościoła oraz na 
naszym parafialnym Facebook-u: Shrine John Paul II. 

2. BIAŁY TYDZIEŃ: 27 maja - 31 maja. Msze św. o 7:00 
wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w 
pierwszokomunijnych ubraniach. Zakończenie Białego 
Tygodnia w piątek, 31 maja. W piątek, 31 maja, po Mszy św., 
wszystkie dzieci zbiorą się w auli parafialnej. 

3. Instytucja charytatywna Straight i Narrow naszej diecezji 
serdecznie zwraca sie z prośbą do nas wszystkich o zbiórkę 
płatków śniadaniowych oraz papieru toaletowego. 
Powyższe artykuły będzie można składać w pojemniku, który 
znajduje się pod chórem przez cały czerwiec. Za wszystkie 
dary serca składamy staropolskie „Bóg zapłać”. 

TODAY:  
1. Second collection is for Charitable works of the Holy  

Father. May God bless you for your generosity! 
2. May devotions at 10:00am. 
3. First Holy Communion for the children in our parish at the 

12:30pm Mass. The Communion class must meet in the 
auditorium at 11:45am. 

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. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday — Saturday: CCD Religion & Polish School  

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Tuesday: Saint Christopher Magallanes, Priest, and  

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

3. Wednesday: 1:00pm Leisure Club Meeting in the Youth Ctr  
*Confirmation Rehearsal at 6:00pm in the church. 
 Attendance is mandatory for all Candidates.  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass.  

4. Thursday: Confirmation Rehearsal at 6:00pm in the church. 
 Attendance is mandatory for all Candidates.  
*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: At 5:30pm confession for Parents, Godparents, & 
Children receiving First Holy Communion on May 26.  

6. Saturday: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
 

NEXT SUNDAY:    SIXTH  SUNDAY  OF  EASTER 
1. Second collection is for electricity. 
2. May devotions at 10:00am. 
3. First Holy Communion for the children in our parish at the 

12:30pm Mass. The Communion class must meet in the 
auditorium at 11:45am. 

 

OTHERS: 
1. MONDAY - FRIDAY: White Week from May 27 to May 31. 

Mass will be celebrated every evening at 7:00pm for the 
children who received First Holy Communion. We ask that 
the parents of the F.H.C. class make every effort to attend 
this week with their children dressed in their Communion 
attire. Closing of White Week will be on Friday, May 31. On 
Friday, May 31, all children will meet in the auditorium after 
Mass. 

2. Thursday, May 30, The Ascension of the Lord. Holy Day 
of Obligation. Masses: 7:00am & 7:00pm. 

3. Due to the unprecedented requests for assistance from 
Catholic Charities’ food pantries and in order to fulfill our 
obligations to the poor, Bishop Serratelli has authorized a 
Diocesan-wide food collection in all parishes on the Feast of 
Corpus Christi, Saturday/Sunday June 22-23. Our parish 
has been asked to provide cold cereal and toilet paper. 
We encourage all of our parishioners to take part in this food 
pantry to help the poor in our Diocesan community of Morris, 
Passaic, and Sussex counties. The cold cereal and toilet 
paper can be left in the drop off box, found under the choir, 
by the back entrances to the church, or at the parish during 
office hours. May God reward you for your generosity. 

https://ewybory.msz.gov.pl
https://ewybory.msz.gov.pl
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BIERZMOWANIE 2019 
Każdy kandydat, który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2019r. musi wziąć udział w 
dodatkowych lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 

 środa, 22 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 

 czwartek, 23 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 

 poniedziałek, 27 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 

 wtorek, 28 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 
 

 Próba z świadkami przed Bierzmowaniem: 
wtorek, 28 maja, 2019 6:00 - 7:30 wieczorem 

Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz 
ich świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek 
nie może być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go 

zastąpić i pouczyć o spełnieniu roli podczas 
Bierzmowania. 

 

 Spowiedź św. przed Bierzmowaniem: 
piątek, 31 maja, 2019 o godz. 5:30 wieczorem 

Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni 
przystąpić do Sakramentu Spowiedzi św. 

 

 Sakrament Bierzmowania: 
niedziela, 2 czerwca, 2019, Msza św. o godz. 12:30pm 

 

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą 
być obecni o godzinie 12:00 p.m. w sali pod kościołem. 

CONFIRMATION 2019 
All Confirmation Candidates scheduled to receive the 
Sacrament of Confirmation in 2019, must participate in 

the following additional classes, held in the church: 
 

 Wednesday, May 22, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Thursday, May 23, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Monday, May 27, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 

 Tuesday, May 28, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 
 

 Rehearsal with Sponsors before Confirmation: 
Tuesday, May 28, 2019 from 6:00 - 7:30 p.m. 

Attendance for all candidates and their sponsors is 
mandatory. If a sponsor cannot attend, then one parent 

must attend and teach the sponsor his role during 
Confirmation. 

 

 Confession before Confirmation: 
Friday, May 31, 2019    at 5:30p.m. 

All parents, candidates and their sponsors must go to 
Confession. Attendance is mandatory. 

 

 Sacrament of Confirmation Mass: 
Sunday, June 2, 2019  at 12:30p.m. Mass 

 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet 
in the church auditorium no later than 12:00 p.m. 

 

* * * * * * * * * * * * 

Drodzy Parafianie: 
 

 W imieniu nas wszystkich, pragnę złożyć 
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkim 
dzieciom, które dzisiaj przyjeły Komunię Św. pierwszy raz. 
Chrystus, który przyszedł do waszych serc pod postacią 
chleba niech zawsze w nich ma swoje mieszkanie, chroni 
was od złego i błogosławi w każdym dniu Waszego życia.  
 

 Serdecznie dziekuję rodzicom i rodzicom chrzestnym, 
którzy są pierwszymi nauczycielami w przygotowaniu 
swoich dzieci do tak ważnego wydarzenia w ich zyciu od 
najmłodszych lat. Dziękuje pani dyrektor, Halinie 
Nowobilski i paniom katechetkom: Danucie Handzelek i 
Małgorzacie Tyszko które pomagały dzieciom w ich 
przygotowaniu do przyjęcia Pana Jezusa do swoich serc. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dear Parishioners: 
 

 On behalf of all of us, I would like to extend my most 
sincere and warmest congratulations and best wishes to 
all the children who have received their First Holy 
Communion this Sunday. I pray that God will continue to 
bless and watch over these special young people and help 
them to understand the importance of the Eucharist in their 
lives. 
 

 I would like to extend a great thank you to all Parents 
and Godparents, who have been setting a good spiritual 
example for their children, and who have been their child’s 
first teachers in teaching them the ways of faith. I would 
also like to extend great gratitude to those who helped 
prepare the children for this special day, especially all of 
our teachers and catechists. A sincere Thank You to the 
Religious Education Program Director Halina Nowobilska 
and Catechists: Danuta Handzelek and Małgorzata  
Tyszko. They have helped prepare the children in their 
spiritual development in receiving Jesus for the first time. 
May God reward them for their ministry to our community 
and may He bless you and your families throughout the 
days of your lives! 

 

Sincerely in Christ, 

Fr. Stefan 
Fr. Michał 

 

As you take your First Communion, 

Remember that God's your friend, 

Remember he's always loved you 

and that his love will never end. 

Take comfort in the knowing 

that he is always there. 

May you always feel the comfort 

of being sheltered by his care. 

Additional Classes for 
Children receiving 

First Holy Communion 
on May 26, 2019 from 

6:00pm to 7:00pm: 
Tuesday, May 21, 2019 

Próby dla dzieci, 
przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św. 
26 maja 2019, odbędą się 

od godz 6:00 do 7:00 
wieczorem: 

wtorek, 21 maja 2019 

2019 EASTER DONATIONS 
 

Ms. Eileen Stolarz $50.00 
Ms. Halina Weglinska $50.00 
Ms. Patricia Brusko $25.00 



   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 

 Piątek, 24 maja o godz. 5:30pm, Spowiedź św. dla  
Rodziców, Rodziców Chrzestnych i dzieci, które przystąpią 
do Pierwszej Komunii św. 26 maja. 

 

 Friday, May 24, confession for Parents, Godparents,  
& Children receiving First Holy Communion on May 26. 

 

 BIAŁY TYDZIEŃ: 27 maja - 31 maja. Msze św. o 7:00 
wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w  
pierwszokomunijnych ubraniach. Zakończenie Białego 
Tygodnia w piątek, 31 maja. W piątek, 31 maja, po Mszy 
św., wszystkie dzieci zbiorą się w auli parafialnej. 

 

 MONDAY - FRIDAY:  White Week from May 27 to May 
31. Mass will be celebrated every evening at 7:00pm for 
the children who received First Holy Communion. We ask 
that the parents of the F.H.C. class make every effort to 
attend this week with their children dressed in their Com-
munion attire. Closing of White Week will be on Friday, 
May 31. On Friday, May 31, all children will meet in the 
auditorium after Mass. 

Święci Krzysztof Magallanes, prezbiter, i 
Towarzysze, męczennicy  
 Krzysztof (Cristóbal) Magallanes Jara 
urodził się w 1869 r. w Meksyku, w rodzinie 
rolników: Rafaela Magallanes i Klary Jara. W 
młodości był pasterzem. W wieku 19 lat wstąpił 
do seminarium duchownego. Po przyjęciu 
święceń (w roku 1899) został proboszczem 
parafii w Totatiche (Meksyk). Podjął tam dzieło budowy szkół, 
drukarni prasy, centrów katechizacji dla dzieci i dorosłych. 
Zorganizował także budowę elektrowni. Przygotowywał 
okolicznych rolników do podjęcia współpracy z mieszkańcami 
miast. Dla indian Huichol założył misję w Azqueltán. Słynął z 
nabożeństwa do Matki Bożej.  
 Kiedy antychrześcijański rząd Meksyku nakazał 
likwidację wszystkich seminariów duchownych, Krzysztof 
zebrał alumnów i otworzył własne seminarium. Zostało ono 
jednak wkrótce wykryte i zamknięte. Magallanes nie zniechęcił 
się - otwierał kolejne seminaria. Gdy ta metoda okazała się 
nieskuteczna, zorganizował prywatne zajęcia dla kandydatów 
do kapłaństwa.  
 Fałszywie oskarżony o sprzyjanie siłom rewolucyjnym 
rebelii Cristero, został aresztowany 21 maja 1927 roku 
podczas podróży do jednego z gospodarstw, gdzie miał 
odprawić Eucharystię. Rozdał swój ostatni majątek 
wykonawcom wydanego na niego wyroku, udzielił im 
rozgrzeszenia, a następnie, bez żadnego procesu, został 
zastrzelony 25 maja 1927 r. w Colotitlan (Meksyk). Do 
ostatniej chwili umacniał rozstrzelanego razem z nim 
wikariusza, o. Augustyna Caloca. Beatyfikował go w 1992 r. 
św. Jan Paweł II; osiem lat później, 21 maja 2000 r., dokonał 
on też jego kanonizacji.  
 Początek XX w. to czas prześladowania Kościoła w 
Meksyku. Kapłani, którzy decydowali się na pracę na tych 
terenach, świadomi byli nieuchronnej śmierci. Mimo to nie 
brakło misjonarzy. W latach dwudziestych XX w. na terenie 
Meksyku zginęło 25 wspominanych dzisiaj świętych - 
kapłanów i osób świeckich. Żaden z nich nie miał 
wytoczonego procesu, żaden nie mógł się bronić. Łączyła ich 
szczególne umiłowanie Eucharystii, nabożeństwo do Maryi 
oraz posługa biednym.  
 W 2012 roku na ekrany wybranych kin wszedł film 
"Cristiada", opowiadający historię chrześcijan w Meksyku w 
tamtym czasie.  


