
Rev. A. Stefan Las, Pastor 
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor 

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: 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: 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 

 

 

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 
                    Facebook: Shrine John Paul II 

Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki 
Tel:  973-473-1578  www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola 
Facebook:    Shrine John Paul II 

mailto:info@akademiamalucha.us


TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

13 PAŹDZIERNIKA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
*Wystawienie Najsw. Sakramentu i nabożeństwo różańcowe  
 o godz. 10:00 rano.   
*Odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Uroczystą   
 sumę o godz. 10:30 rano odprawi i kazanie wygłosi Ks.  
 Lesław Kaczmarczyk, wikariusz parafii pw. św. Jacka w  
 Groniu-Leśnicy, Archidiecezji Krakowskiej. Dziś na ołtarzu  
 Jezusa Chrystusa poprzez Maryję złożymy wszystkie  
 nasze radości, smutki i całe nasze życie przesuwające  
 się jak paciorki różańca. Można uzyskać odpust  
 zupełny spelniając jego warunki.   
*Msza św. i zakończenie nabożeństw fatimskich z procesją o  
 godz. 7:00 wieczorem.  
*Biuro parafialne w sklepiku czynne  od godz. 7:30 rano do  
 12:30 po południu przed lub po Mszach św.  

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspom. św. Kaliksta I, papieża i męczennika 
2. Wtorek: Wspom. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i  

 doktora Kościoła 
3. Środa: Dzień Dziedzictwa Polskiego. Podniesienie Flagi  

 Polskiej przy urzędzie miasta Passaic o Godz. 6:00. Po  
 podniesieniue Mayor miasta, Hector Lora serdecznie zaprasza  
 na przyjęcie. Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału.    
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św. o 7:00pm 
 zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  

4. Czwartek: Msza św.i nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II o 
godz. 7:00wieczorem.  

5. Piątek: Święto św. Łukasza, ewangelisty  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

6. Sobota: Lekcje religii o 9:00pm, Polska Szkoła o 10:15pm.  
*Rozpoczęcie Tygodniowego Odpustu Mszą św. O godz. 
7:00pm Po Mszy św. i nabożeństwo ku czci św. 
 Jana Pawła II. Wszyscy uczniowie klas 6 i 7 lekcji Religii i 
 Polskiej Szkoły wraz z rodzicami mają obowiązek wziąć 
 udział we Mszy św. i w nabożeństwie. Obecność ucznia 
 wypełnia obowiązek ukończenia i otrzymania świadectwa 
 lekcji Religii.  

PRZYSZŁA NIEDZIELA:   XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje. 
2. Podczas każdej Mszy św. można uzyskać odpust zupełny. 
3. 10:00am: Wystaw. Najśw. Sakramentu i naboż. różańcowe.

  
RÓŻNE: 
1. CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. 

JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice mają 
obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w nabożeństwie do św. 
Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   
  poniedziałek, 21 października: kl. 1 i 2  
  wtorek, 22 października: kl. 8  
  środa, 23 października: kl. 3latka i 4latka   
  czwartek, 24 października: kl. „0”    
  piątek, 25 października: kl. 3 i 4  
  sobota, 26 października: kl. 5 

2. Pasowanie na ucznia klasy 1A odbędzie się w sobotę 26 
pażdziernika o godz, 12:30 po południu  

3. Pasowanie na ucznia klasy 1B odbędzie się w sobotę 9 
listopada o godz, 12:30 po południu. 

4. WYPOMINKI: W każdym dniu listopada będzie 
odprawiana Msza św. za zmarłych poleconych wypominkach. 
Koperty na wypominki znajdują się przy drzwiach 
wyjściowych. Prosimy o czytelne wypisywanie imion i 

TODAY:  
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May 

God bless you for your generosity! 
2. Solemn Mass at 10:30am for the intention of our parishion-

ers and Polonia. 
3. 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. The 2020 Mass 
book is now open. 

THIS WEEK: 
1. Monday: Saint Callistus I, Pope, Martyr  
2. Tuesday: Saint Teresa of Jesus, Virgin, Doctor of the 

Church 
3. Wednesday: Saint Hedwig, Religious  

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

4. Thursday: Saint Ignatius of Antioch, Bishop, Martyr  
*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: Saint Luke, Evangelist  
*Confession: 6:30am & 6:00pm.  
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  

6. Saturday: Saints John de Brebeuf and Isaac Jogues, 
Priests, and Companions, Martyrs  
*Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:15am.  
*7:00pm Mass and devotions to Saint John Paul II.  
 All students in CCD Religion & Polish School  
 grades 6 & 7 are obligated to attend Mass & devotions  
 with their parents at 7:00pm. Every student’s 
 attendance complies with his/her’s CCD completion  
 requirement.  
*After the 7:00pm Mass, a meeting will be held in the   
 church for all parents whose child attends: 6th & 7th 
 grade. Attendance is mandatory. 

NEXT SUNDAY:   XXIX SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for World Mission Sunday. 
OTHERS: 
1. Monday, October 21, after the 7:00pm Mass, a meeting 

will be held in the church for all parents whose child 
attends: 1st & 2nd grade. Attendance is mandatory. 

2. Tuesday, October 22, after the 7:00pm Mass, a 
meeting will be held in the church for all parents whose 
child is currently in the 8th grade and is preparing for the 
Sacrament of Confirmation in 2020. Attendance is 
mandatory. 

3. Friday, October 25, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 3rd & 4th grade. Attendance is mandatory. 

4. Saturday, October 26, after the 7:00pm Mass, a 
meeting will be held in the church for all parents whose 
child attends: 5th grade. Attendance is mandatory. 

5. Saturday, November 16, at 10:00am, the Annual  
Respect Life will be celebrated at Saint John the Baptist 
Cathedral in Paterson. All are invited and encouraged to 
attend. 
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 „Różaniec to łańcuch 
bezpieczeństwa, na stromej skale 
szczytów. Nie wolno się zatrzymać 
na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. 
Bo pełnia życia jest u szczytu” 
Kard. Stefan Wyszyński  
 
 Dzięki niemu chrześcijanie 
zwyciężyli w XVI wieku szerzącą się na 
świecie muzułmańską Turcję; według 
papieża Leona XIII – to droga do 
odrodzenia życia chrześcijańskiego 
według Piusa XI – narzędzie 
„zmuszające demony do ucieczki”. Jak 
powiedziała sama Maryja, ta 

najpotężniejsza broń przeciw piekłu wyniszczy pożądliwości, 
usunie grzechy, wytępi herezje... To oczywiście Różaniec. 
Jak więc go nie odmawiać? Jeśli jeszcze dodać do tego 
obietnice, choćby te dane przez Maryję bł. Alanowi de la 
Roche: „O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz – 
otrzymasz; Chcę, aby odmawiający mój Różaniec, mieli w 
życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy 
śmierci uczestniczyli w zasługach świętych; codziennie 
uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą 
różańcową; odmawiający mój Różaniec są moimi dziećmi, a 
braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego”.  
 Dlaczego dziś o Różańcu? – Bo rozpoczyna się 
październik – „miesiąc, jak pisał ks. Jan Twardowski, 
modlitwy długiej, nieustającej, cierpliwej. (…) W 
niecierpliwych, nerwowych dzisiejszych dniach, kiedy nikt nie 
ma na nic czasu, Różaniec uczy zaufania cierpliwej 
modlitwie, nieustępliwego trzymania się Matki Bożej”. Do 
takiej właśnie modlitwy zachęca Kościół przez nabożeństwa 
październikowe, których główny trzon stanowi ulubiona 
modlitwa Jana Pawła II. W Kościele nabożeństwo to pojawiło 
się oficjalnie za sprawą papieża Leon XIII w 1883 r. W jego 
trakcie, oprócz pięciu tajemnic Różańca, przy wystawionym 
Najświętszym Sakramencie odmawia się Litanię Loretańską 
oraz modlitwę do św. Józefa. Kościół w swojej mądrości 
stawia nam Maryję jako przewodniczkę do Chrystusa, drogę 
najprostszą i najpewniejszą. Zachęca, byśmy razem z 
innymi, we wspólnocie, wymadlali dla siebie i dla świata 
potrzebne łaski. Wymadlali je wprost od Matki Zbawiciela, 
która jak w Kanie Galilejskiej troszczy się o tych, którzy 
potrzebują Jej interwencji, Jej wsparcia. A Ona widzi szybciej 
i więcej niż my sami. Wie, czego nam potrzeba… 
„Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy”. O tym 
zresztą przekonuje sama Matka Boża. Powiedziała w Fatimie 
s. Łucji: „Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani 
rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, 
którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca”.  
 Czasem można spotkać się z opinią, że Różaniec to 
modlitwa za długa, za monotonna, że to tylko odklepywanie 
zdrowasiek… A w niej kryje się przecież tyle piękna i 
bogactwa! Żeby jednak to odkryć, potrzeba czasu, potrzeba 
wierności praktyce modlitwy różańcowej, a często 
przełamania w sobie schematu stawania przed Panem 
Bogiem. Kiedy go więc odmawiać? Radzi św. Josemaria 
Escrivá de Balaguer: „Ciągle odkładasz Różaniec na potem, 
a wreszcie go nie odmawiasz z powodu senności. – Jeżeli 
nie dysponujesz innym czasem, odmawiaj go 
niepostrzeżenie na ulicy. To pomoże ci nadto pamiętać o 
obecności Bożej”. A jak go odmawiać? Tym razem głos 
oddajmy Papieżowi zawierzenia – Janowi Pawłowi II: 
„Medytować z różańcem znaczy powierzać nasze troski 
miłosiernemu Sercu Chrystusa i Sercu Jego Matki. (…) 
Różaniec naprawdę pulsuje życiem ludzkim, by 
zharmonizować je z rytmem życia Bożego w radosnej  

 (c. d.) komunii Trójcy Przenajświętszej, co jest 
przeznaczeniem i głębokim pragnieniem całego naszego 
istnienia”. Przekonywał też o tym bł. Bartłomiej Longo, wielki 
apostoł Różańca. Tłumaczył, że tak jak przyjaciele często ze 
sobą przebywając upodabniają się do siebie, tak i my, 
rozważając tajemnice różańcowe, zaczynamy żyć życiem 
Maryi i Jezusa, zaczynamy być do Nich podobni w pokorze, 
ukryciu, cierpliwości, ubóstwie, doskonałości.  
„Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego 
świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze 
Różaniec – wzywa Ojciec Pio, może warto go posłuchać 
szczególnie w październiku. – I odmawiajcie go tak często, 
jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę 
modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, 
która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła 
nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić 
Ojcze nasz”. 

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

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:  

 Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet 
powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – 
zyskuje się odpust cząstkowy).  
 
1. Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu 
ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna. 
 
2. Przyjęcie Komunii świętej 
 
3. Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) 
w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji 
samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; 
modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji 
tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. 
 

Wykonanie czynności związanej z odpustem 
 

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w 
intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku 
dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest 
odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek. 
 
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów 
zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej 
modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny. 
 
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych 
(niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy 
wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować 
odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu 
potrzebuje). 

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych)  
nie można ofiarowywać za innych żywych. 

Prayer to Saint Luke 
Most wonderful St. Luke you are 

animated by the Heavenly Spirit of Love. 
In faithfully detailing the humanity of 

Jesus, you also showed His Divinity and 
His genuine compassion for all human 

beings. May the Holy Spirit, instructor of 
the faithful, help me to understand 

Christ's words and faithfully apply them 
in my life. Amen. 



   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. 

 

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 

 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca 
na zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice 
mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w 
nabożeństwie do św. Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   
  sobota, 19 października: kl. 6 i 7  
  poniedziałek, 21 października: kl. 1 i 2  
  wtorek, 22 października: kl. 8  
  środa, 23 października: kl. 3latka i 4latka   
  czwartek, 24 października: kl. „0”    
  piątek, 25 października: kl. 3 i 4  
  sobota, 26 października: kl. 5  

 

 Poniedziałek, 21 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 i 2. Obecność jednego z 
rodziców obowiązkowa. 

 

 Monday, October 21, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 1st & 2nd grade. Attendance is mandatory. 

 

 Wtorek, 22 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
młodzieży klasy 8-mej, która przygotowuje się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z  
rodziców jest obowiązkowa. 

 

 Tuesday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 8th grade and is preparing for the 
Sacrament of Confirmation in 2020. Attendance is 
mandatory. 

 

 Piątek, 25 października, po Mszy św. o godz. 7:00  
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 3 i 4. Obecność jednego z 
rodziców jest obowiązkowa. 

 

 Friday, October 25, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 3rd & 4th grade. Attendance is mandatory. 

 

 Sobota, 26 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 5. Obecność jednego z 
rodziców jest obowiązkowa. 

 

 Saturday, October 26, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 5th grade. Attendance is mandatory. 


