
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 

 

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

 

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 

mailto:info@akademiamalucha.us


THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

17 LISTOPADA, 2019 

TODAY: 
1. Second collection is for fuel. May God bless you for your 

generosity! 
2. Canned goods will be collected after all Masses for the 

families who are poor, homeless, needy, and have many 
children in our communities. The goods will be collected 
every Sunday during the month of November in the 
vestibule of the Church. May God bless you for your kind 
heart and generosity. 

3. 2019 Bishop’s Annual Appeal      “For I Was Hungry…” 
The ability to reach out to people in need through our 
Bishop’s Annual Appeal is completely dependent on the 
number of faithful parishioners who participate by making 
a gift. That is why every gift counts! Your support helps 
bring hope to thousands of people who come to our 
Catholic Charities agencies each year. It also supports 
seminarian education, our diocesan priests’ residence, 
extraordinary healthcare needs of our priests and our 
urban elementary 31 schools. In addition, parishes receive 
half of all funds received over their parish goals, with 
almost $650,000 returned last year to parishes – and over 
$2.9 million in five years! Please help your neighbors in 
need and our own parish by making a gift today! For your 
convenience, you can make an online gift or pledge at 
www.2019appeal.org. 

 

THIS WEEK:  
1. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after the 

7:00pm Mass. 
2. Thursday: The Presentation of the Blessed Virgin Mary  

*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. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm. 
4. Saturday: Saint Clement I, Pope, Martyr  

*Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm. 
*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  

 

NEXT SUNDAY:           OUR LORD JESUS CHRIST 
                                       KING OF THE UNIVERSE 
1. Second collection is for Catholic Home Mission. 
 

OTHERS: 
1. For wreaths or grave blankets call Joan 201-893-5383. 
2. Saturday, December 7, during 7:00pm Mass, blessing of 

rosaries & prayer books for children who are preparing for 
the Sacrament of First Holy Communion in 2020. 
Attendance is mandatory. 

3. All Confirmation Candidates who are scheduled to receive 
the Sacrament of Confirmation in 2020, must participate 
in the Confirmation Retreat on Thursday, Friday and 
Saturday, December 12th, 13th and 14th from 6:00pm 
in the Shrine. On Saturday, during the 7:00pm Mass, 
Blessing of Crosses for all candidates. Attendance is 
mandatory for all candidates & parents. 

4. All applications for children receiving First Holy 
Communion in 2020, must be returned no later than 
December 14th, 2019 during parish office hours. 

5. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along 
with the Certificates of Baptism are due December 14th, 
2019  during parish office hours. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Po każdej Mszy św. będzie zbierana żywność w puszkach dla 

rodzin wielodzietnych, biednych i bezdomnych. Żywność 
można złożyć do pudła pod chórem w każdą niedzielę do 
końca listopada. 

3. 2019 Doroczny Apel Biskupa    “Bo byłem głodny…” 
Możliwość dotarcia do potrzebujących za pośrednictwem 
Dorocznego Apelu Biskupa jest całkowicie zależna od liczby 
wiernych parafian, którzy biorą udział w tym wydarzeniu przez 
złożenie donacji. Dlatego liczy się każda ofiara! Wasze 
wsparcie pomaga przynieść nadzieję tysiącom ludzi, którzy co 
roku przybywają do naszych organizacji charytatywnych. 
Wspieramy również edukację kleryków, księży emerytów i 
nasze szkoły. Ponadto parafie otrzymują połowę wszystkich 
funduszy otrzymanych na cele parafialne,  prawie 650 000 
USD zostało zwróconych w ubiegłym roku do parafii - i ponad 
2,9 mln USD w ciągu pięciu lat! Prosimy pomóżcie 
potrzebującym sąsiadom i naszej parafii, składjąc już dziś 
swoją donację! Dla Twojej wygody możesz to zrobić online na 
stronie www.2019appeal.org. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: 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.  

2. Czwartek: Wspom. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 7:00pm. 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. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
4. Sobota: Wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika  

*Spowiedź: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.  
*Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy św. o  
 godz. 7:00 rano.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 
                               CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Catholic Home Mission. 
 

RÓŻNE: 
1. „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę 

im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 30 
listopada o godz. 7:00pm. Serwowane będą domowe dania 
oraz zapewniamy miłą atmosferę. Bilet $50.00 od osoby i 
można dostać w kancelarii parafialnej. Zapraszamy 
wszystkich serdecznie! 

2. W poniedziałek, 2 grudnia o godz. 7:00p.m. Rozpoczniemy 
odprawianie Mszy św. Roratniej. Msza św. rozpocznie się 
procesją w kościele z lampionami i świecami.  

3. W sobotę, 7 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. Obecność 
wszystkich dzieci jest wymagana. 

4. Czwartek, piątek i sobota, 12, 13 i 14 grudnia, o godz. 6:00pm 
rekolekcje dla kandydatów przygotowyjących się do 
Sankramentu Bierzmowania. Każdy kandydat musi wziąc 
udział w rekolekcjach. W sobotę, podczas Mszy św. o godz. 
7:00 wieczorem, poświęcenie krzyży, które otrzymają 
kandydaci. Obecność wszystkich kandydatów oraz ich 
Rodziców jest obowiązkowa. 

http://www.2019appeal.org
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The altar candles, bread and wine 
will be offered this entire week, in 
Loving Memory of: 

 
+ Leo Jeyowski 

 

rq. Irene Jeyowski 

niedziela, 17 listopada, Chrzty: 
 

   1:30PM   Kacper Obrycki 
   2:00PM   Oliver Kozak 
   2:00PM   Oscar Kozak 
 

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

bless you always. 

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny  
 W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, 
polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - 
ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty 
rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano 
kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że 
dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, 
uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty 
liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.  
 Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. 
Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. 
Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę 
Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na 
upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej 
strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce 
ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, 
prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej 
rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą 
Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, 
który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. 
Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 
12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. 
Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie 
przyjętych do kanonu Pisma świętego.  
 W Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. 140 r. po 
narodzeniu Jezusa, czytamy, że rodzicami Maryi był św. 
Joachim i św. Anna i że stali się jej rodzicami w bardzo późnym 
wieku. Dlatego przed swoją śmiercią oddali Maryję na 
wychowanie i naukę do świątyni, gdy Maryja miała zaledwie trzy 
lata. Opis ten powtarza apokryf z VI w. - Księga Narodzin 
Błogosławionej Maryi i Dziecięctwa Zbawiciela, a także 
pochodzący z tego samego czasu inny apokryf, Ewangelia 
Narodzenia Maryi.  
 W Kościołach wschodnich panuje zgodne przekonanie, że 
Maryja faktycznie była ofiarowana w świątyni. Potwierdzają to 
bardzo liczne wypowiedzi wschodnich pisarzy kościelnych. 
Oprócz powagi apokryfów, na których się oparli, o ustanowieniu 
święta Ofiarowania Maryi w świątyni zadecydował zapewne w 
niemałej mierze również paralelizm świąt Maryi i Jezusa. Skoro 
obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25 III) i Poczęcie 
Maryi (8 XII), Narodzenie Jezusa (25 XII) i Narodzenie Maryi (8 
IX), Wniebowstąpienie Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), 
to naturalne wydaje się obchodzenie obok święta ofiarowania 
Chrystusa (2 II) także święta ofiarowania Jego Matki.  
 Dla uczczenia tej tajemnicy obchodzono osobne święto 
najpierw w Jerozolimie (prawdopodobnie już w VI w., kiedy to 
poświęcono w Jerozolimie kościół pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny), potem od VIII w. na całym Wschodzie. W 1372 r. 
wprowadził je w Awinionie Grzegorz XI, a w 1585 r. Sykstus V 
rozszerzył je na cały Kościół.  
 Chociaż dzisiejsze wspomnienie nie ma żadnego 
potwierdzenia historycznego, przynosi ono ważną refleksję 
teologiczną: Maryja przez całe życie była oddana Bogu - od 
momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe 
narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni. Stała się w ten 
sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia 
uczyniona ludzkimi rękami. Od wieków Maryja była 
przeznaczona w Bożych planach dla wypełnienia wielkiej 
zbawczej misji. Upatrzona przez Opatrzność na Matkę 
Zbawiciela, przez samo to stała się darem dla Ojca. Do swojej 
misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym 
oddaniem - o czym świadczą chociażby jej własne słowa 
wypowiedziane do Gabriela: "Oto ja, służebnica Pańska" (Łk 1, 
38). W tradycji bizantyńskiej obchodzi się uroczyście święto 
Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni 
(Wwiedienije Preświatoj Bohorodicy wo Chram). Bracia 
prawosławni opowiadają, że 3-letnia Maryja samodzielnie 
weszła po 15 wysokich stopniach świątynnych w ramiona 
arcykapłana Zachariasza, który wprowadził Ją do Świętego 
Świętych, gdzie sam miał prawo wchodzić tylko raz w roku.  
 W Kościele katolickim dzisiejsze wspomnienie jest  

 (c. d.) świętem patronalnym 
Sióstr Prezentek, założonych w 
1626 r. w Krakowie przez Zofię z 
Maciejowskich Czeską dla 
nauczania i wychowania dziewcząt. 
Jest też dniem szczególnej pamięci 
o mniszkach klauzurowych, o czym 
przypomniał św. Jan Paweł II w 
1999 r.: "Maryja jawi się nam w tym 

dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako 
służebnica bez reszty oddana swemu Panu. Z okazji tego 
święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o 
mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie 
skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego 
dostarczy im Opatrzność, posługująca się hojnością wiernych. 
Zalecając wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym 
siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego, 
kieruję do nich słowa serdecznego pozdrowienia i 
podziękowania".  
 W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania 
swoich dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak 
zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców 
w czasie chrztu. Nie powinniśmy zapominać o tamtym 
wydarzeniu, ale nieustannie odnawiać w swoim życiu chęć 
poświęcania siebie Bogu i szukania Jego woli.  

   + Kazimierz Tabor 

 28-29 grudnia, druga kolekta będzie przeznaczona na 
fundusz religijny. Siostry Bernardynki de Lourdes 
Okoniewski i Florence Kruczek, z Pennsylvani opowią o 
funduszu religijnym i w jakim sposobie fundusz pomaga 
Siostrom oraz różnym społecznościach. 

 December 28-29, the second collection will be for  
Religious Retirement. Bernardine Franciscan Sisters:  
de Lourdes Okoniewski and Florence Kruczek, from 
Pennsylvania, will speak about the Retirement Fund for 
Religious and how it helps the Bernardine Franciscans, 
hundreds of communities of other religious men and 
women, as well as how it provides for the ongoing needs 
of aging members. 



   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 7:00 PM. Mass. 
 
Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00 PM 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 7:00 AM 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. 
 
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 pól 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 

 „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską 
Szkołę im. Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w 
sobotę, 30 listopada o godz. 7:00pm. Serwowane będą 
domowe dania oraz zapewniamy miłą atmosferę. Bilet 
$50.00 od osoby i można dostać w kancelarii 
parafialnej. Zaprasz-amy wszystkich serdecznie! 

 

 W sobotę, 7 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, 
które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. 
Obecność wszystkich dzieci jest wymagana. 

 

 Saturday, December 7, during 7:00pm Mass, blessing 
of rosaries & prayer books for children who are prepar-
ing for the Sacrament of First Holy Communion in 2020. 
Attendance is mandatory. 

 

 Czwartek, piątek i sobota, 12, 13 i 14 grudnia, o godz. 
6:00pm rekolekcje dla kandydatów przygotowyjących się 
do Sankramentu Bierzmowania. Każdy kandydat musi 
wziąc udział w rekolekcjach. W sobotę, podczas Mszy 
św. o godz. 7:00 wieczorem, poświęcenie krzyży, które 
otrzymają kandydaci. Obecność wszystkich kandydat-
ów oraz ich Rodziców jest obowiązkowa. 

 

 All Confirmation Candidates who are scheduled to 
receive the Sacrament of Confirmation in 2020, must 
participate in the Confirmation Retreat on Thursday, 
Friday and Saturday, December 12th, 13th and 14th 
from 6:00pm in the Shrine. On Saturday, during the 
7:00pm Mass, Blessing of Crosses for all 
candidates. Attendance is mandatory for all 
candidates & parents. 

 

 All applications for children receiving First Holy 
Communion in 2020, must be returned no later than 
December 14, 2019 during parish office hours. 

 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii Św. 2020, należy 
zwrócić najpóźniej do 14 grudnia, 2019 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. 

 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation 
along with the Certificates of Baptism must be returned 
no later than December 14th, 2019 

 
during parish 

office hours. 
 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do 
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy 
zwrócić najpóźniej do 14 grudnia, 2019 w godzinach 
otwarcia kancelarii parafialnej. 


