
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


SECOND SUNDAY OF ADVENT 
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

8 GRUDNIA, 2019 

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

God bless you for your generosity! 
2. At 3:00pm there will be a meeting for all altar servers in 

the auditorium. Attendance of the altar boys and at least 
one parent, is mandatory.  

3. The Chopin Singing Society (Men’s Chorus) presents its 
15th Annual Christmas Concert at 3PM at the Polish 
Peoples Homes, 1-3 Monroe Street, Passaic, NJ. The 
chorus is under the direction of Anthony Tabash.  

 

THIS WEEK:  
1. Monday:  Feast of the Immaculate Conception of  

    the Blessed Virgin Mary.    
*Masses: at 7:00am, 10:30am & 7:00pm.  

2. Wednesday: Saint Damasus I, Pope  
*1:00pm Leisure Club Meeting in Youth Center.  
*O. L. of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm  
 Mass. 

3. Thursday, Friday & Saturday: Confirmation Retreat 
from 6:00pm in the Shrine. All Confirmation Candidates 
must participate.  

4. Friday: Saint Lucy, Virgin, Martyr  
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 

5. Saturday: Saint John of the Cross, Priest   
*Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  
*All applications for children receiving First Holy 
 Communion in 2020, must be returned today during 
 parish office hours.  
*Candidate & Sponsor Applications for Confirmation  
 along with the Certificates of Baptism are due today  
 during parish office hours.  
*During the 7:00pm Mass, Blessing of crosses for all  
 Candidates. Attendance is mandatory for all candidates  
 & parents. 

 

NEXT SUNDAY:     THIRD  SUNDAY  OF  ADVENT 
1. Second collection is for Christmas Flowers. 
 

OTHERS: 
1. For wreaths or grave blankets call Joan 201-893-5383. 
2. Friday, December 27 & January 3, there will be no CCD 

Religious Education classes. Classes will resume on 
January 10, 2020. 

3. Saturday, December 28 & January 4, there will be no 
CCD Religious Education and Polish School classes. 
Classes will resume on January 11, 2020. 

4. Our Christmas Confession will be held on Monday, 
December 23, from 4:30pm-6:30pm & 7:00pm-9:00pm. 
There will be NO CONFESSIONS on Tuesday, 
December 24, & Wednesday, December 25. 

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

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać! 
2. Ozdoby choinkowe, bomki recznie malowane, kartki 

świąteczne, opłatki, sianko, zestaw koledowy, szopki 
betlejemskie składane, mozna nabyć w sklepiku 
parafialnym 7:30 rano do 12:30 po południu  

3. O godz. 3:00pm zebranie ministrantów w auli pod 
kościołem. Obecność ministrantów wraz z jednym 
rodzicem jest obowiązkowa. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  

    Najświętszej Maryi Panny.   
*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano oraz 7:00 wieczorem. 
*„Godzina Łaski” rozpocznie się po Mszy św. o 
10:30am i zakończy się o godz. 1:00pm.  

2. Środa: Wspomnienie św. Damazego I, papieża  
*Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center.  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  

3. Czwartek, piątek i sobota: Rekolekcje dla kandydatów 
przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania od 
godz. 6:00 wieczorem. 

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

5. Piątek: Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

6. Sobota: Wspomnienie św. Jana od Krzyża, przezbitera i  
 doktora Kościoła  
*Spowiedź: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.  
*Lekcje religii o 9:00 rano.  
*Zajecia Polskiej Szkoły o godz. 10:15 rano.  
*Świadectwo Chrztu i aplikacje do I Komunii św. i 
 Kandydatów do Bierzmowania i Świadka przy 
 Bierzmowaniu, należy zwrócić do 15 grudnia w 
 godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     III  NIEDZIELA  ADWENTU 
1. Druga kolekta przeznaczona na kwiaty na Boże 

Narodzenie. 
2. Po Mszy św. o godz 10:30 rano odbędą się jasełka. 
3. Obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 

rozpoczną sie Mszą św. o godz. 12:30pm. Po Mszy św. w 
auli parafialnej nastąpi część ofiacjalna. Goście honorowi, 
represjonowani i internowani: Pawel Grzegorczyk, 
Wiesław Wierzbowski, Jerzy Polak i inni. 

 

RÓŻNE: 
1. W środę, 18 grudnia, po Mszy św. o 7:00 wieczorem 

zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
2. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem odbędzie się w 

poniedziałek, 23 grudnia, od godz.: 6:30am-9:00am. 
4:30pm-6:30pm, 7:00pm-9:00pm. Wtorek, 24 grudnia  i 
środę, 25 grudnia SPOWIEDZI ŚW. NIE BĘDZIE. 

3. W piątek, 27 grudnia i 3 stycznia, lekcji religii nie 
będzie. Lekcje rozpoczną się w piątek, 10 stycznia. 

4. W sobotę, 28 grudnia i 4 stycznia, lekcji religii i zajęć 
Polskiej Szkoły nie będzie. Zajęcia Polskiej Szkoły i lekcji 
religii rozpoczną się w sobotę, 11 stycznia 2020r. 

The altar candles, bread and wine will 
be offered this entire week, in Loving 
Memory of: 

+ Elżbieta Tomaszkowicz 
 

rq. Córka z rodziną 
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Święty Jan od Krzyża, 
prezbiter i doktor Kościoła 

 
 Jan de Yepes był trzecim z kolei 
dzieckiem Gonzaleza de Yepes i 
Katarzyny Alvarez. Przyszedł na świat 
w 1542 roku w Fontiveros, w pobliżu 
miasta Avila (Hiszpania). Miał dwóch 
braci: Ludwika i Franciszka, ale 
pierwszy z nich zmarł niedługo po 
urodzeniu. Warunki w domu były 
bardzo ciężkie, gdyż rodzina wyrzekła 
się Gonzaleza za to, że będąc szlachcicem śmiał wziąć za 
żonę dziewczynę z ludu. Jeszcze cięższe warunki nastały, 
kiedy zmarł ojciec. Jan miał wówczas dwa i pół roku. 
Matka przeniosła się z dziećmi do Arevalo (1548), a potem 
do Medina del Campo (1551). Jan został oddany do 
przytułku. Potem pracował w szpitalu, by następnie 
próbować różnych zawodów u kolejnych majstrów: w 
tkactwie, krawiectwie, snycerstwie, jako malarz, jako 
zakrystian, wreszcie jako pielęgniarz. Za zebrane z trudem 
pieniądze uczył się w kolegium jezuickim w Medinie (1559-
1563), jednocześnie pracując na swoje utrzymanie. W 
roku 1563, mając 21 lat, wstąpił do karmelitów i wtedy 
obrał sobie imię Jan od św. Macieja. W zakonie napotkał 
na znaczne rozluźnienie. Dlatego gdy składał śluby, czynił 
to z myślą o profesji według dawnej obserwancji. Po 
ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych w 
Salamance, w 25 roku życia otrzymał święcenia 
kapłańskie (1567). 

 
 

2019 Program 
Christmas Schedule 

Boże Narodzenie 
 
 
 
 
Monday, December 23 - poniedziałek, 23 grudnia 
CONFESSIONS - SPOWIEDŹ ŚW.:   4:30p.m. - 6:30p.m. 
             7:00p.m. - 9:00p.m. 
 
Christmas Eve - Wigilia 
Tuesday, December 24 – wtorek, 24 grudnia: 
 Masses/Msze św.: 7:00a.m. 
 NO CONFESSIONS - SPOWIEDZI ŚW. NIE BĘDZIE 
 
Christmas Day - Boże Narodzenie 
Wednesday, December 25 - środa, 25 grudnia: 
 Masses/Msze św.: 12 Pasterka, 7:00a.m., 8:30a.m., 
     10:30a.m. (Polish), 
     12:30p.m. (English), 
       2:30p.m. (Polish) 
 

NO MASS AT 7:00P.M. 
MSZY ŚW. O GODZ. 7:00 WIECZOREM NIE BĘDZIE 

 
St. Stephen - Św. Szczepana 
Thursday, December 26 - czwartek, 26 grudnia: 
 Masses/Msze św.: 7:00a.m., 10:30a.m., 
     & 7:00p.m. (Polish) 

 2019 Bishop’s Annual Appeal      Here I Am, Lord!  
As the year comes fast to an end, and many are 
planning on how to make a final year-end charitable 
contribution that has the most impact, please consider 
the many lives that are helped because of the support 
given to the Bishop’s Annual Appeal. These are your 
neighbors, your friends, our senior priests and 
seminarians and urban school students. All of us can 
play a part in the Bishop’s Annual Appeal – as either a 
contributor to the cause or as a recipient of its mission – 
and all are blessed as a result. Please make the 
Bishop’s Annual Appeal a priority in your year-end 
philanthropy. Gifts can be made by check, credit cards, 
through gifts of securities or on-line at 
www.2019appeal.org. If you are 70 ½ or over and have 
an IRA, you can receive a tax benefit by instructing your 
IRA investment manager to donate your required 
minimum distribution to the Bishop’s Annual Appeal. 
Please call the Bishop’s Annual Appeal office at 973-
777-8818, ext. 218 for addition details and also consult 
your tax or financial advisor for more information. 

 

“Genuine love … is demanding. But its beauty lies precisely 
in the demands it makes. Only those able to make demands 

on themselves in the name of love can then demand love 
from others.” 

~ St. John Paul II 

Prayer to Saint Lucy 
Saint Lucy, you did not hide your light under a basket, but 
let it shine for the whole world, for all the centuries to see. 
We may not suffer torture in our lives the way you did, but 
we are still called to let the light of our Christianity illumine 
our daily lives. Please help us to have the courage to bring 

our Christianity into our work, our recreation, our 
relationships, our conversation -- every corner of our day. 

Amen.  

Bez skutków grzechu pierworodnego 
 Niepokalane poczęcie jest czymś innym od 
dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję z 
Ducha Św. Boża interwencja w wypadku początku życia 
Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale 
na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu 
pierworodnego. Oczywiście Syn Boży w swoim 
człowieczeństwie również nie był dotknięty grzechem. 
 Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można 
przyjąć jednie rozumem oświeconym wiarą. Kościół 
uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku epoki 
racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego 
papież Pius IX w 1854 r. w bulli “Ineffabilis 
Deus” (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam następującą 
formułę:“Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili 
swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga 
wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została 
zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego”. 

https://ekai.pl/?s=grzech+pierworodny
https://ekai.pl/?s=grzech+pierworodny
https://ekai.pl/?s=Ineffabilis+Deus
https://ekai.pl/?s=Ineffabilis+Deus


   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 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 

 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. 

 

 Friday, December 27 & January 3, there will be no 
CCD Religious Education classes. Classes will resume 
on January 10, 2020. 

 

 W piątek, 27 grudnia i 3 stycznia, lekcji religii nie 
będzie. Lekcje rozpoczną się w piątek, 10 stycznia 
2019r. 

 

 Saturday, December 28 & January 4, there will be no 
CCD Religious Education and Polish School classes. 
Classes will resume on January 11, 2020. 

 

 W sobotę, 28 grudnia i 4 stycznia, lekcji religii i zajęć 
Polskiej Szkoły nie będzie. Zajęcia Polskiej Szkoły i 
lekcji religii rozpoczną się w sobotę, 11 stycznia 2020r. 


