
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


THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

26 STYCZNIA, 2020 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na koszty Parady 

Pułaskiego. Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne 
Bóg zapłać! 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspom. św. Anieli Merici, dziewicy  
2. Wtorek: Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera 

i doktora Kościoła  
3. Środa - Piątek: Przygotowanie do wprowadzenia relikwii 

św. Charbela. Msze św. z homilią o godz 7:00 wieczorem.  
4. Środa: 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 prośby i 
intencje, w których będziemy się modlić podczas 
nabożeństwa można złożyć do koszyka przy ołtarzu św. 
Jana Pawła II. 

6. Piątek: Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Wprowadzenie relikwii św. Charbela. Msza św. z  
 modlitwą o uzdrowienie, wystawienie i adoracja  
 Najswiętszego Sakramentu. Nabożeństwo ku czci św.  
 Charbela, możliwość uczcenie relkwii przyjecia  
 namaszczenia olejami św Charbela. Zachecamy do  
 udziału. 

7. Pierwsza Sobota: Spowiedź: 6:45 rano i 4:00-5:00  
 po południu.  
*Nowenna do M. B. Częstochowskiej po Mszy św. o  
 7:00 rano.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty o 7:00  
 wieczorem. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    ŚWIĘTO OFIAROWANIA  
                                                PAŃSKIEGO MATKI  
                                             BOŻEJ GROMNICZNEJ 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
2. W przyszłą niedzielę, 2 lutego Święto Ofiarowania 

Pańskiego, zwane Świętem Matki Bożek Gromnicznej. 
Poświęcenie gromnic po każdej Mszy św. Gromnice  
można nabyć w sklepiku parafialnym przed każdą Mszą 
świętą. 

 

RÓŻNE: 
1. Opłatę przynależności do parafii na rok 2020, można 

dokonać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
Rodzina: $20.00 i osoby samotne: $10.00. 

2. Gwardia Honorowa i Komitet Parady Pułaskiego 
zapraszają wszystkich parafian na Bal Walentynkowy i 
mianowanie Marszałka i Miss Polonias 2020 Parady 
Pułaskiego w sobotę, 15 lutego 2020 o godz. 7:00pm. 
Marszałkiem 2020 naszego kontyngentu jest Ks. Michał 
Dykalski, Miss Polonia Julia Zielinski z Elmwood Park, 
Junior Miss Polonias: Natalia Krason z East Rutherford i 
Natalia Chrobak z Wayne. Zapewniamy smaczny bufet 
oraz miły rodzinny nastrój. Do tańca gra DJ Valdi. Bilet 
wstępu $60.00 od osoby i można nabyć w kancelarii 
parafialnej. 

3. W środę, 19 lutego, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem 
zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

TODAY: 
1. Second collection is for Pulaski Day Parade  

Expenses. May God bless you for your generosity! 
 
THIS WEEK:  
1. Monday: Saint Angela Merici, Virgin  
2. Tuesday: Saint Thomas Aquinas, Priest, Doctor of 

the Church 
3. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions 

after the 7:00pm Mass. 
4. 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. 

5. Friday: Saint John Bosco, Priest  
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 

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

 
NEXT SUNDAY:       THE  PRESENTATION  OF           

                                         THE  LORD 
1. Second collection is for parish needs. 
 
OTHERS: 
1. Parish Book fees for the 2020 year can be made 

during Parish Office hours. Family: $20.00 & 
Single: $10.00. 

2. The Guard of Honor & the Pulaski Day Parade 
Committee cordially invite all parishioners for the 
Valentine’s Day Ball & Sashing Cere-
mony, honoring the 2020 Marshal, Rev. 
Michal Dykalski, the 2020 Miss Polonia, 
Julia Zielinski from Elmwood Park, the 
2020 Junior Miss Polonias: Natalia Kra-
son from East Rutherford and Natalia Chrobak 
from Wayne. The Ceremony will take place on Sat-
urday, February 15, 2020 at 7:00pm in the auditori-
um. Tickets are $60.00 per person and can be pur-
chased at the parish office. 

Potrzeba nieustannej odnowy 
umysłów i serc, aby przepełniała je 
miłość i sprawiedliwość, uczciwość i 

ofiarność, szacunek dla innych i troska 
o dobro wspólne, szczególnie o to 
dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. 

 

~ Św. Jan Paweł II 
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Św. Tomasz z Akwinu  
 Tomasz urodził się na zamku Roccasecca 
niedaleko Akwinu (Włochy) w 1225 r. Jego ojciec, 
rycerz Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, 
matka zaś była Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 
lat, rodzice oddali go w charakterze oblata do 
opactwa na Monte Cassino. Jednak Opatrzność 
miała inne zamiary wobec młodzieńca. Z 
niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor i udał 
się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym 
uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno 
założonym przez św. Dominika (+ 1221) Zakonem 
Kaznodziejskim. Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest 
bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat. Spotkało się to z 
dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z 
dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego 
decyzję; bezskutecznie. Wysłano nawet jego własną 
siostrę, Marottę, by mu dominikanów "wybiła z głowy". 
Tomasz jednak umiał tak do niej przemówić, że sama 
wstąpiła do benedyktynek.  
 Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd 
około roku 1248 do Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym 
uniwersytecie głośny uczony dominikański, św. Albert 
Wielki (+ 1260), który miał wypowiedzieć prorocze słowa o 
Tomaszu: "Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze 
przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat". 
W Kolonii Tomasz przyjął święcenia kapłańskie. Po 
chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali go do 
Paryża, by na tamtejszej Sorbonie wykładał teologię. Był 
najpierw bakałarzem nauk biblijnych (1252-1253), z kolei 
wykładał Sentencje Piotra Lombarda (1253-1255). 
Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów, wymową i 
głębią. Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał 
trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem je 
kolejno zbijał i dawał pełny wykład.  
 Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów 
rozbudzili na Sorbonie, Tomasz po siedmiu latach powrócił 
do Włoch. Na kapitule generalnej został mianowany 
kaznodzieją (1260). Przez pewien czas prowadził także 
wykłady na dworze papieskim Urbana IV (1261-1265). W 
latach 1265-1267 przebywał ponownie w domu generalnym 
Zakonu - w klasztorze św. Sabiny w Rzymie. W latach 
1267-1268 przebywał w Viterbo jako kaznodzieja papieski.  
 Kiedy ucichła burza w Paryżu, przełożeni ponownie 
wysłali swojego czołowego teologa do Paryża (1269-1272). 
Po trzech latach wrócił do Włoch i wykładał na 
uniwersytecie w Neapolu (1272-1274). W tym samym 
czasie kapituła generalna zobowiązała go, aby 
zorganizował teologiczne studium generale dla Zakonu. 
Tomasz upatrzył sobie na miejsce tychże studiów Neapol.  
 Akwinata wsławił się szczególnie niewinnością życia 
oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji  
zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest służba 
Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego 
wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym 
poszukiwaniu prawdy, którą należy nieustannie 
kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie 
swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy. Sam 
starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie 
pragnął dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz 
szlachetnym sposobem bycia.  
 Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki 
myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć 
z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że 
"między uczonymi był największym świętym, a między 
świętymi największym uczonym". W swej skromnośc i 

(c. d.) kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania 
biskupem. 
 Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i 
teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki 
wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli 
chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z 
Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, 
jak wśród tak wielu zajęć mógł napisać dziesiątki 
tomów. Wyróżniał się umysłem nie tylko 
analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny 
odważył się dać panoramę całej nauki filozofii i 
teologii katolickiej w systemie zdumiewająco 

zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa 
contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, 
Kwestie dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra 
Lombarda, Summa teologiczna i komentarze do niektórych 
ksiąg Pisma świętego. Szczególną czcią Tomasz otaczał 
Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy 
Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do 
brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. 
znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął synowską 
miłością do Najświętszej Maryi Panny. Jest patronem 
dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun 
podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył go do grona 
świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 
11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła 
zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 
1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół 
katolickich. 

Saint Thomas Aquinas 
Feast day January 28 

 

 Thomas Aquinas came from a wealthy Italian ruling 
family in the 13th century. At age five, he was sent to a 
Benedictine monastery at Monte Cassino in hopes that 
someday he would be abbot. But King Frederick III sent his 
troops to occupy the monastery as a fortress. Thomas then 
transferred to the University of Naples, where he came into 
contact with the Dominicans. Their life of prayer and study 
fascinated him, and he was determined to join them. His 
family was shocked that Thomas would join a group of poor 
friars. His mother sent his brothers after him. They 
kidnapped and imprisoned him for more than a year at a 
family castle. Nothing would shake his resolution to enter 
the Dominicans. Finally, Thomas’s family gave up on 
discouraging him from becoming a priest, and in 1244, he 
joined the order. 
 Thomas studied under Albert the Great. In class, his 
silence during discussions and his large size earned him 
the nickname “the dumb ox.” Thomas became well known 
for his writings in philosophy and theology. His most 
famous work, the Summa Theologiae, contains five 
volumes of thought on all the Christian mysteries. It is said 
that no one has equaled the depth of understanding and 
clear reasoning that Thomas showed. His love for Jesus in 
the Blessed Sacrament led him to write prayers and hymns 
that are still used to honor the Eucharist. 
 But this brilliant man was very humble. He knew that 
all his gifts came from God. While celebrating Mass on 
December 6, 1273, he received a revelation from God. 
After that, he stopped writing. He said that all he had 
written was so much straw after what he had seen in the 
revelation. Thomas died at age 49 on his way to the 
Council of Lyons, France. Pope Gregory X had asked him 
to come. Saint Thomas Aquinas is a Doctor of the Church 
and patron of Catholic schools. 



   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 7:00pm 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. 
 
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 

 W piątek, 14 lutego, lekcji religii nie będzie. 
 

 Friday, February 14, there will be no CCD Religious 
Education classes. 

 

 W sobotę, 15 lutego, lekcji religii i zajęć Polskiej 
Szkoły nie będzie. 

 

 Saturday, February 15, there will be no CCD Religious 
Education and Polish School classes. 

Św. Aniela Merici  
 Aniela urodziła się 21 marca 1474 r. w 
Desenzano nad jeziorem Garda w północnych 
Włoszech. Wcześnie zaczęła wieść życie 
wypełnione modlitwą i pokutą. Sprzyjała temu 
religijna atmosfera domu. Niedługo jednak 
cieszyła się szczęściem rodzinnym. Miała 
zaledwie 15 lat, kiedy straciła najpierw ukochaną siostrę, a 
niedługo potem matkę i ojca. Sierotę przyjął do siebie wuj z 
Salo. Aniela zajmowała się jego gospodarstwem. W tym 
czasie wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka. Po śmierci 
wuja powróciła do rodzinnego Desenzano, by następnie 
udać się do Brescii. Miała już wówczas ponad 40 lat.  
 Należąc do bardzo rozwiniętego wówczas ruchu Del 
Divino Amore, który miał za cel odrodzenie religijne 
członków i wniesienie zbawczego fermentu w otoczenie, 
podjęła pracę charytatywną. Stowarzyszeni zbierali się w 
określonych dniach na modlitwę i rozmowy duchowe; 
zaprawiali się do praktykowania cnót ewangelicznych, a 
przede wszystkim do uczynków miłosierdzia 
chrześcijańskiego. Odwiedzali więc szpitale, fundowali 
przytułki dla sierot i opuszczonych oraz zakłady i szkoły dla 
ubogiej młodzieży. Duszą tego ruchu stała się Aniela. 
Niebawem zdobyła sobie taki autorytet, że cała elita miasta 
schodziła się do jej ubogiej izby przy kościele św. Afry. 
Towarzystwo w Wenecji zaproponowało jej, aby objęła 
kierownictwo nad wszystkimi jego dziełami miłosierdzia. 
Również papież Klemens VII zaproponował Anieli, by 
zechciała zaopiekować się dziełami dobroczynnymi w 
Wiecznym Mieście. Dla uproszenia sobie światła Bożego 
Aniela udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Kiedy 
znalazła się na Krecie, prawie utraciła wzrok. Na szczęście 
schorzenie minęło. W rok potem udała się w charakterze 
pątniczki do Rzymu, by uzyskać jubileuszowy odpust.  
 Po powrocie do Brescii musiała chwilowo opuścić 
miasto, gdyż najechały je wojska cesarza Karola V. Zajęły 
one wówczas Italię, szerząc dokoła spustoszenie. Święta 
tułała się po różnych miastach, wykorzystując konieczne 
podróże do mobilizacji dusz ofiarnych dla wielkiej akcji 
apostolatu Del Divino Amore.  
 Prowadziła życie pełne modlitwy i wyrzeczenia. 
Trzeźwa obserwacja oraz pogłębione życie duchowe 
doprowadziły ją do poszukiwania nowych dróg duchowości 
w chrześcijaństwie. Wśród skromnych posług, jakie 
wykonywała, umiała odnaleźć nową rolę kobiety w 
społeczeństwie przekształconym przez Odrodzenie. Podjęła 
pracę wychowawczą, uważając, "iż nieład w społeczeństwie 
wywodzi się z nieładu w rodzinie".  
 Zmarła 27 stycznia 1540 r. Pochowano ją w pobliskim 
kościele św. Afry, gdzie do dnia dzisiejszego jej ciało 
spoczywa w kryształowej trumnie na ołtarzu poświęconym 
jej czci. Beatyfikacji Anieli Merici dokonał Klemens XII w 
1788 roku, a jej kanonizacji w roku 1807 Pius VII.  


