
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


THE PRESENTATION OF THE LORD 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ 

2 LUTEGO, 2020 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać! 
2. Poświęcenie gromnic po każdej Mszy św. Gromnice można 

nabyć w sklepiku parafialnym przed każdą Mszą świętą. 
3. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Błażeja. Dlatego 

dzisiaj z tej okazji po każdej Mszy św. można otrzymać 
specjalne błogosławieństwo gardła za wstawiennictwem św. 
Błażeja. 

4. W każdą niedzielę od godz. 7:30 rano do 12:30 po 
południu w sklepiku parafialnym można uzyskać różne 
informacje dotyczące sakramentów św. Można nabyć 
kartki z okazji urodzin, imienin, chrztu św., ślubu, 
bierzmowania, dnia Matki i Ojca oraz inne. Można 
zamówić Mszę św., opłacić opłatę parafialną Rodzina: 
$20.00 i osoby samotne: $10.00. Serdecznie zapraszamy 
przed lub po Mszach św. 

 

1. W TYM TYGODNIU: 
2. Poniedziałek: Wspom. św. Błażeja, biskupa i męczennika  
3. Środa: Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy  

*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy  
 św. o godz. 7:00 wieczorem.  

4. Czwartek: Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki  
 i Towarzyszy  
*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. 

5. Pierwszy Piątek: *Spowiedź: 6:30 rano i 6:30 wieczorem.  
*Po Mszy św. o godz. 7:00 rano nabożeństwo i adoracja   
 Najświętszego Sakramentu do godz. 8:00 rano.  
*5:00pm wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu.   
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*O godz. 6:00 wieczorem Koronka do Miłosierdzia  
 Bożego i różaniec.  
*O godz. 6:45p.m. godzinki ku czci Najśw. Maryi Panny, 
 zakończenie adoracji, nabożeństwo do Najświętszego  
 Serca Pana Jezusa i Msza św.   

6. Sobota: Wspom. św. Hieronima Emilianiego, zakonnika  
*Spowiedź: 6:45 rano i 4:00-5:00 po południu.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     V  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
 

RÓŻNE: 
1. W piątek, 14 lutego, lekcji religii nie będzie. 
2. W sobotę, 15 lutego, lekcji religii i zajęć Polskiej Szkoły nie 

będzie. 
3. 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. Zapewniamy 
smaczny bufet oraz miły rodzinny nastrój. Do tańca gra DJ 
Valdi. Bilet wstępu $60.00 od osoby i można nabyć w 
kancelarii parafialnej. 

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

5. Środa Popielcowa, 26 lutego, dzień ścisłego postu i 
abstynencji. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych. 
Msze św.: 7:00 i 10:30 rano, 5:00 i 7:00 wieczorem.  

TODAY: 
1. Second collection is for parish needs. May God bless 

you for your generosity! 
2. Due to the feast of Saint Blaise this upcoming Monday, 

there will be blessing of throats after each Mass today. 
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. 

 
THIS WEEK:  
1. Monday: Saint Blaise, Bishop, Martyr  
2. Wednesday: Saint Agatha, Virgin, Martyr  

*O. L. of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm 
 Mass. 

3. Thursday: Saint Paul Miki and Companions, Martyrs  
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After  
 Mass, devotion to St. John Paul II and veneration of  
 the relic. 

4. First Friday: *Confessions: 6:30am & 6:30pm.  
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the  
 Blessed Sacrament after Mass.  
*Exposition and adoration of the Blessed Sacrament at   
 5:00pm. 
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm.  
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm.  

5. Saturday: Saint Jerome Emiliani 
*Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm. 
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:15am. 

 
NEXT SUNDAY:    V  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
 
OTHERS: 
1. Friday, February 14, there will be no CCD Religion 

classes. 
2. Saturday, February 15, there will be no CCD Religion 

and Polish School classes. 
3. The Guard of Honor & the Pulaski Day Pa-

rade Committee cordially invite all parish-
ioners for the Valentine’s Day Ball & 
Sashing Ceremony that will take place on 
Saturday, February 15, 2020 at 7:00pm in 
the auditorium. Tickets are $60.00 per per-
son and can be purchased at the parish office. 

4. Ash Wednesday, February 26  
*Day of fast & abstinence.  
*Masses: 7:00am, 10:30am, 5:00pm, & 7:00pm.  
*Stations of the Cross at 7:00pm every Friday of  
 Lent. 
*Lenten Lamentations after 10:30am Mass every  
 Sunday of Lent. 
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Natalia Chrobak & Natalia Krason 
2020 Junior Miss Polonias 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
Holy Rosary Parish Contingent 

 

Saint Jerome Emiliani, 
 

watch over all children who are 
abandoned or unloved. Give us the 
courage to show them God's love 

through our care. Help us to lose the 
chains that keep us from living the life 

God intended for us. 
Amen. 

The Presentation of the Lord 
February 2, 2020 

 
He had to become like his 

brothers and sisters in every 
way. 

 
— Hebrews 2:17a 

Rev. Michal Dykalski 
Marshal of 2020 Pulaski Day Parade 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
Holy Rosary Parish Contingent 

 
 Ksiądz Michał Dykalski pochodzi 

z miejscowości Zduńska Wola w 
wojewódzctwie łódzkim.  Do Stanów 
Zjednoczonych przyleciał w 2012 roku. 
Jest absolwentem Seminarium 
Duchownego Świetych Apostołów w 
Cromwell, CT. W maju 2016 roku 
został wyświęcony na diakona, a w 
lipcu 2017 roku przyjął świecenia 
kapłańskie. Decyzją ordynariusza 

Diecezji Paterson, Ksiedza Biskupa Artura J. Serratelli w 
sierpniu 2017 roku Ksiądz Michał podjął pracę 
duszpasterką w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Jana 
Pawła II i Parafii Matki Bożej Różańcowej w Passaic. 
Ksiądz Michał dziękuje Komitetowi Parady Pułaskiego za 
zaufanie i obdarzenie zaszczytem reprezentowania 
Kontyngentu Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Jana 
Pawła II Parafii Matki Bożej Różańcowej jako Marszałek 
2020 roku. 

Julia Zielinski - Miss Polonia 2020 
Diocesan Shrine of Saint John Paul II 

Holy Rosary Parish Contingent 
 

 Julia Zielinski, córka Wacława i 
Ewy, urodziła się na Brooklinie w 
Nowym Jorku. Ma siostrę Emilke. 
Mieszka w Elmwood Park gdzie 
ukończyła szkołę podstawową, średnią i 
liceum. Na lekcje religii uczęszczała 
przy Diecezjalnym Sanktuarium Św. 
Jana Pawła II, Parafii Matki Bożej 
Różańcowej. Tam też otrzymała 
sakramenty Komunii Św. i 
Bierzmowania. Obecnie studiuje 

biologię i zarządzanie na Uniwersytecie Rutgers. Jest 
bardzo dumna i zaszczycona że może reprezentować 
Diecezjalne Sankturaium Św. Jana Pawła II jako Miss 
Polonia 2020. 

 Natalia Krasoń ma jedenaście lat i 
urodziła się w USA. Mieszka w East 
Rutherford, New Jersey wraz z rodzicami 
Krzysztofem i Marzeną oraz z 
rodzeństwem Kamilą i Patrykiem. 
Uczęszcza do 6 klasy Middle School. Jej 
największa pasją jest piłka nożna. Ma 
również talent do rysowania i gotowania. 
Gra również na klarnecie w orkiestrze 
szkolnej. W przyszłości chciałaby zostać 
chemikiem. 

Święty Błażej  
 Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, 
ojczyzny św. Bazylego Wielkiego, św. 
Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy, 
św. Piotra z Sebasty, św. Cezarego i wielu 
innych. Był to niegdyś jeden z najbujniejszych 
ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej 
studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po 
pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął 
życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na 
stolicę biskupią w położonej nieopodal Sebaście (wcześniej w 
Armenii, dziś Sivas w Turcji). Podczas prześladowań za 
cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd 
nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu 
jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu 
więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam 
właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu 
gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Chłopcu 
groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół 
do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych 
stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono małe świece, 
zwane "błażejkami", które niesiono do poświęcenia i dotykano 
nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano 
je do spożycia cierpiącym na ból gardła.  
 Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa 
namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze 
tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego 
przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem 
prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem m.in. 
kamieniarzy i gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz wszystkich 
innych osób, które muszą dbać o swoje gardło i struny 
głosowe; jest także patronem chorwackiego miasta 
Dubrownik. Jego kult był znany na całym Wschodzie i 
Zachodzie. Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun 
zwierząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.  

 Natalia Chrobak, córka Danuty i 
Wiesława Chrobak, urodziła się w 
Livingston, New Jersey. Wraz z rodzicami 
i starszym rodzeństwem Piotrem i 
Magdaleną mieszkają w Wayne. Natalia 
jest uczennicą klasy piątej. Sakrament 
Chrztu Świętego i Pierwszej Komunii 
Świętej przyjęła w Sanktuarium Św. Jana 
Pawła II Parafii Matki Bożej Różańcowej w 

Passaic, gdzie również uczęszcza na lekcje religii i polskiej 
szkoły im. Bł. Jerzego Popiełuszki. Natalka lubi malować, 
śpiewa i tańczy w zespole góralskim Podhalanie. Jest 
bardzo odpowiedzialną dziewczynką i zawsze pomaga w 
domu. W przyszłości chciałaby zostać nauczycielką. 

https://www.catholic.org/shopping/?category=28
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=7101
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=644


   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. 

Święta Agata  
 Agata (etymologicznie: "dobra") 
zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej 
czczonych w chrześcijaństwie świętych. 
Wiadomości o niej mamy przede 
wszystkim w aktach jej męczeństwa. W 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
istniał bowiem zwyczaj, że sporządzano 
akta męczenników; większość z nich nie 
doczekała do naszych czasów. Akta 
męczeństwa Agaty pochodzą dopiero z V 
wieku.  
 Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w 
Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu 
postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. 
Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, 
namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata 
odmówiła, wzbudzając w odrzuconym senatorze nienawiść 
i pragnienie zemsty. Trwały wówczas prześladowania 
chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza. 
Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez 
pozbawienie jej dziewiczej niewinności, dlatego oddał ją 
pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem 
Afrodyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik 
skazał Agatę na tortury, podczas których odcięto jej piersi. 
W tym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym 
zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał 
zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. 
Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na 
rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r.  
 Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu 
poza miastem. Papież Symmachus (+ 514) wystawił ku jej 
czci w Rzymie przy Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną 
świątynię w Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki w 
roku 593. Wreszcie papież Grzegorz II (+ 731) przy 
bazylice św. Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci 
trzeci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, jaką 
otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało Agaty 
znajduje się w katedrze w Katanii. Wielkiej czci doznają jej 
relikwie, m.in. welon, dzięki któremu, jak niesie podanie, 
Katania niejeden raz miała doznać ocalenia. 
W dzień św. Agaty w niektórych okolicach poświęca się 
pieczywo, sól i wodę, które mają chronić ludność od 
pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano 
do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. 
W dniu jej pamięci karmiono bydło poświęconą solą i 
chlebem, by je uchronić od zarazy. Św. Agata jest 
patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana 
przez kobiety karmiące oraz w chorobach piersi.  


