
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


MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

September 27, 2020 

SATURDAY September 26 Sobota  
 1:30pm     Wedding Mass of Melissa Florczynski & Bartłomiej Harla 
  5:00pm + Gloria Shope rq. Friends 
               + Jane Przybylski rq. Daughters 
 7:00pm  + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama  
               + Z rodziny Kamieńskich (greg.) 
               + Michał Koszałka 

SUNDAY September 27 Niedziela  
  7:00am + Stefania & Stanisław Wór rq. Wor Family 
               + Anna & Julian Sołtys rq. Wor Family 
               + Witold Agdan rq. Córka z rodzina 
               + Z rodziny Kamienskich (greg.)  
               + Stanisław Siembida rq. Ryszard Siembida 
               + Zmarłych z rodzin Mazur i Szewczyk  
  8:30am    O zdr. i bł Boże, dary Ducha św. dla Piotra, Jana, Mikołaja, Maximiliana  rq Rodzice 
               + Józef Szpernoga rq. Maria i Krzysztof Drążek 
               + Stanisławę i Michał Mroz rq. Rodzina 
               + Maria i Michał Merza rq. Rodzina 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama 
               + Zygmunt Wolniak rq. Władysława 
               + Kazimierz Kowal rq. Janina i Stanisław Bednarz 
10:30am    O zdr. i bł. Boże i opieke M. Bożej dla Sylwi i Tomasza z okazji 17-tej rocznicy ślubu  
 rq. Rodzice 
                  O zdr. i bł. Boże, opieke M Bożej dla Andrzeja Szczypien z okazji urodz rq. Rodzina 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Józefa i Marii Gnida 
                  O bł. Boże dla Patrycji Ozga z okazji 25-tych urodzin 
                  Podz za otrzymane laski z prosba o blog, zdr, opieke M. Bożej dla wnukow, dzieci 
                  a szczególnie dla Reginy i Krzysztofa Tuniewicz z okazji 40 rocz slubu  
               + Teresa Majsiak rq. Siostra Halina z Rodziną 
               + Tommy Wieczorek rq. Mielnicki & Drażek Families 
               + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Roman Komenda Jr rq. Rodzeństwo z rodzin 
               + Ryszard Wisniewski i zmarłych z rodziny 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Michal Ziolkowski rq. Corka Halina z Rodzina 
               + Celina i Marcel Zurawski rq. Córka Halina z rodziną    
               + Jadwiga Strugała (anniv.) rq. Córka Anna 
               + Bronisław Jerz rq.Zofia Klapacz 
               + Józef i Stanisławę Sarzynski  rq. J& M Gnida 
               + Anna, Zofia i Franciszek Siuzdak  rq. J.M Gnida 
               + Maria i Jan Gnida rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Louis Barato rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Beata Zezula rq. Rodzina i znajomi 
               + Patrycja Rakszawska rq. Mąż, Wojciech z córka Alicja 
               + Halina Chrobak 
               + Józef Chrobak rq. Syn Wiesław z rodziną 
               + Maria Gręda rq. Rodzina 
               + Józef Chrobak i Rozalia Chrobak rq Rodzina 
               + Maria i Ignacy Truty rq Stanisław z rodziną 
               + Józef Dziadkowiec rq. Córka 
               + Helena Sudol rq Zbigniew i Marcin Sudol 
               + Zofia Kosiarz (anniv) rq. Rodzina 
12:30pm    O zdr i błog. Boże dla rodziców Jadwigi i Zdzisława rq 
                  For good health, God’s blessings, and for success in life and work for Joe 
               + Ewelina Krzywinska  (Anniv) rq. Rodzice i Siostry 
               + Józef Nowak rq. Rodzina 
  7:00pm + Za parafian 

MONDAY September 28 Poniedzialek  
  7:00pm + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama  
               + Z rodziny Kamieńskich (greg.) 

TUESDAY September 29 Wtorek  
  7:00pm + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama  
               + Z rodziny Kamieńskich (greg.) 

WEDNESDAY September 30 Środa 
  7:00pm    O zdrowie i błogosławieństwo. Boże dla Karoliny i Piotra rq. Rodzina 
               +Michał Ziólkowski rq. Córka rodziną 
               +Adam i Bronisławę Wor i zmarłych z rodziny Rodzina 
               + Magda Wojnicka rq. Przyjaciele 
               + Tadeusz Gugała rq. Rodzina 
               + Zbigniew Zapotoczny (greg.) rq. Żona i dzieci 
               + Kazimierz Tabor (greg.) rq. Mama  
               + Z rodziny Kamieńskich (greg.) 

THURSDAY October 1 Czwartek  
  7:00pm + Stanisławę Krajewski (greg) rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Eva Chudzik rq Daughter, Jean & grandchildren 

FRIDAY October 2  Piątek 
  7:00pm + Stanisławę Krajewski (greg) rq. Rodzina i przyjaciele 
SATURDAY October 3  Sobota 
  5:00pm + Stanisławę Krajewski  rq. Rodzina i przyjaciele 
               + Jane Przybylski (anniv) rq. Daughters 
  7:00pm + Monika Wisinska rq. Córka z rodziną 
               + Zofia i Jan Maliszewski 
SUNDAY October 4  Niedziela 
  7:00am + Józef i Franciszek Głodek rq. Wnuczki 
  8:30am    Podziekowanie za otrzym łaski z prosbbą o zdr., bł Boze 
                  dla Ewy i Adama Noworolnik z okazji słubu 
               + Helena Szewczyk rq. Marta i Andrzej Wojtdag 
               + Józef Szpermoga  rq. Łucja i Józef Wenit 
               + Alina Niziołek (anniv)  rq. Eug i Joe 
               + StanisławęKrajewski (greg)  rq. Rodzina i przyjaciele 
10:30am    O zdr. i bł. Boże i opieke M. Bożej dla Renaty i Jana z 
                  okazji 20 rocz słubu rq. Córki  
                  Podziekowanie za otrzymane łaski z prośba o dalsze  
                  błogosławień Boże i zdr dla Krystyny i Marka Gebolys.  
 rq. Mama, Julia Krawiec 
                  O zd, bł. Boże i opiekę M. Bożej dla Józefa i Marii Gnida 
                  O bł. Boże dla Karoliny z okazji 11 urodzin. 
               + Sylwester Błazoń rq. Syn, Marek z rodziną 
               + Józef Dziadkowiec Córka 
               + Kazimierz Kowal rq. Surma Family 
               + Roman Komenda Jr rq. Rodzeństwo z rodzin. 
               + Ryszard Wisniewski i zmarłych z rodziny 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Antonina i Andrzej Ziólkowski  rq. Synowa 
               + Henryk Ziółkowski  rq. Bratowa 
               + Maria Franciszek i Agata Szproch rq. Emily 
               + Tommy Wieczorek  rq. Mielnicki & Drązek Families 
               + Jozef  i Staniśławę Sarzynskich rq. Maria i Józef Gnida 
               + Anna, Zofia i Franciszek Siuzdak  rq. J & M Gnida 
               + Maria i Jan Gnida rq. Maria & Józef Gnida 
               + Louis Barato rq. Mr & Mrs Józef Gnida 
               + Helena Sudol rq Zbigniew i Marcin Sudol 
12:30pm    For good health, God’s blessings, and for success in  
                  life and work for Joe 
               + Emil i Kazimiera Ozga rq. Rodzina 
               + Zofia Glaz (1 rocznica) rq. Syn, Jacek z rodziną 
  7:00pm    Za Parafian 
               + Zygmunt i Bogusława Nowak rq. Elzbieta Nowak i dzieci 

 

PROCESJA MARYJNA  

 Wszystkie parafie w 
mieście i dekanacie w 
Passaic organizują procesję 
różańcową z świecami 
ulicami miasta od parafii do 
parafii jako świadectwo 

wiary.  
1. *Wszyscy zbieramy sie przy Kościele St.  

ANTHONY CHURCH, 101 Myrtle Ave, 
Passaic, NJ o godz. 6:15, 9 października, gdzie 
nastąpi rozpoczęcie procesji. Następnie 
procesja wyruszy w kolejności do parafii: 

2. Our Lady of Fatima Church,  
3. Our Lady of Carmel  
4. St. Nicholas  
5. Holy Trinity Church 
6. St. Joseph, Church  
7. St. Mary Church 

8. St. Stephan Church, 
9. Zakończenie procesji nastąpi w Sanktuarium 

Sw. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do 
udziału dzieci, mlodziez, rodziców, wszystkich 
parafian. Prosimy wszystkich uczestników o 
przyniesienie na procesję świece. 



TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

27 WRZEŚNIA, 2020 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na światynie i kościoły w Ziemi 

Świetej. Za ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. 2020 Diocesan Ministries Appeal  

NOWOŚĆ NA 2020 ROK! Oprócz nowej nazwy, 
Diocesan Ministries Appeal (dawniej Bishop’s Annual Appeal) 
oferuje również nową opcję darowizny na tegoroczny apel. 
Oprócz jednorazowej  lub pięciomiesięcznej donacji, parafianie 
mają teraz możliwość zrobienia ciągłej comiesięcznej 
darowizny, w przypadku której wasza darowizna będzie się 
powtarzac co miesiąc i kontynuować z roku na rok. To 
wspaniały sposób na kontynuowanie wsparcia przez cały rok. 
Ponato, możesz łatwo zmienić lub przerwać swoje 
comiesieczne wsparcie w dowolnym momencie. Aby uzyskać 
więcej informacji, prosimy o kontakt z  Diecezjalnym Biurem 
Rozwoju pod numerem 973-777-8818, wew. 218. Jeśli jednak 
zdecydowałeś się złożyć swoja donację na Diocesan Ministries 
Appeal 2020 wiedz, że twoja hojność jest błogosławieństwem 
dla ludzi, którym służymy. Niech Bóg cię błogosławi za 
wsparcie! Dla własnej wygody możesz wesprzeć Diocesan 
Ministries Appeal, wypełaniając formularz on-line. Po prostu 
wejdź na www.2020appeal.org i postępuj zgodnie z 
instrukcjami. 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspomnienie św. Wacława, męczennika 
2. Wtorek: Święto Św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała  

*Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo  
 do św. Charbela. 

3. Środa: Wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy  
 św. o godz. 7:00 wieczorem.  

4. Czwartek-sobota Nabożeństwa różancowe z wyst. Najsw. 
Sakramentu po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

5. Czwartek: Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
dziewicy i doktora Kościoła  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00 wieczorem.  
 Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu zupełnego.  
 Osobiste prośby i intencje, w  których będziemy się modlić  
 podczas nabożeństw można złożyć do koszyka przy ołtarzu  
 św. Jana Pawła II. 

6. Pierwszy Piątek: Wspomnienie Św. Aniołów Stróżów  
*O godz. 7:00 rano Msza św., nabożeństwo i adoracja Najśw.  
 Sakramentu do godz. 8:00am.  
*O godz. 5:00pm wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*O godz. 6:00pm Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec.  
*O godz. 7:00pm zakończenie adoracji, nabożeństwo do 
 Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza św.  

7. Pierwsza Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Spowiedź: 3:30pm i 4:30pm.  
*Msze św.: 5:00pm po angielsku i 7:00pm po polsku.  
*Nabożeństwo pierwszej soboty po Mszy św. o 7:00pm. 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:   XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii. 
2. Nabożeństwo różańcowe o godz. 3:00pm. 
RÓŻNE: 
1. Niedziela 11 października, Uroczystość Matki Bożej 

Różańcowej. Suma odpustowa ku czci Matki Bożej 
Różancowej o 10:30am. Można uzyskac odpust zupełny. 

2. Wtorek, 13 października, o godz. 7:00pm Msza św. i 
zakończenie nabożeństw fatimskich z procesją. Zachęcamy 
dziewczynki do sypania kwiatów oraz wiernych do licznego 
udziału. 

3. W środę, 21 października, 7:00pm Msza św. i zebranie  
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

TODAY:  
1. Second collection is for the Holy Land. 
2. 2020 Diocesan Ministries Appeal   -Love Thy Neighbor  

NEW FOR 2020! In addition to its new name, the Diocesan 
Ministries Appeal (formerly the Bishop’s Annual Appeal) also 
is offering a new giving option for the 2020 Appeal. In 
addition to considering a one-time gift or a pledge payable 
over five months, parishioners now have the option of making 
a continuous monthly gift where your gift would repeat each 
month and continue from year-to-year. This is a wonderful 
way to continue your support year-round. You are also able 
to easily adjust or discontinue your continuous monthly gift at 
any time you choose. For more information, please call the 
diocesan Development Office at 973-777-8818, ext. 218. 
However, you chose to make your gift to the 2020 Diocesan 
Ministries Appeal, know that your generosity is a blessing to 
the people we serve. May God bless you for your support! 
For your convenience, you can support the Diocesan 
Ministries Appeal by making an on-line gift. Simply go to 
www.2020appeal.org and follow the user-friendly 
instructions. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday: Saint Wenceslaus, Martyr  
2. Tuesday: Saints Michael, Gabriel, and Raphael, Archangels  
3. Wednesday: Saint Jerome, Priest, Doctor of the Church 

*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass.  
4. Thursday-Saturday, 7:00pm: Exposition, adoration of the 

Blessed Sacrament with rosary devotions. 
5. Thursday: Saint Therese of the Child Jesus, Virgin, Doctor  

 of the Church  
*7:00pm Mass and devotion in honor of St. John Paul II.  
You may abtain plenary indulgence. Personal requests and  
 intentions, for whom we will pray during the devotions can  
 be placed in a basket at the altar of St. John Paul II.  

6. First Friday: The Holy Guardian Angels  
*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.  

7. First Saturday: CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:00am to 1:00pm.  
*Confession: 3:30pm & 4:30pm.  
*Masses at 5:00pm in english and 7:00pm in polish.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm.  

 

NEXT SUNDAY:    XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs.  
2. Exposition, adoration of the Blessed Sacrament with Ro-

sary Devotions at 3:00pm. 
 

OTHERS: 
1. Sundays (October): Exposition, adoration of the Blessed 

Sacrament with Rosary Devotions at 3:00pm. 
2. Sunday, October 11, Solemnity of Our Lady of the Rosary. 

High Mass at 10:30am.  
3. Tuesday, October 13, Mass, devotion and procession in Our 

Lady of Fatima at 7:00pm.  
4. Wednesday, October 21, 7:00pm Mass and meeting of the 

Members of the spiritual adoption of a conceived child. We 
ask all members to participate. 
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Listopad to czas szczególnej pamięci i modlitwy 
za zmarłych. Przez całymiesiąc odprawiana jest msza 
św. gregoriańska za zmarłych poleconych w 
wypominkach. Wypominki to znana i praktykowana od 
wieków forma modlitwy Kościoła za zmarłych. Polega na 
„wypominaniu” czyli odczytywaniu imion zmarłych i 
modlitwie w ich intencji. W ten sposób, przez regularne 
przypominanie osób zmarłych oraz zachętę do modlitwy za 
nich, podtrzymujemy stałą łączność z Kościołem cierpiącym 
w czyśćcu. To jedna z najbardziej tradycyjnych form 
realizacji tajemnicy „Świętych obcowania”.  
Wypominki miesieczne. W każdą niedzielę listopada przed 
wszystkimi Mszami św. będziemy się modlić za zmarłych 
poleconych w wypominkach. Jak co roku, przygotowane 
zostały specjalne koperty, na których można wypisać imiona 
inazwiska naszych bliskich zmarłych. Podane imiona  i 
nazwiska zmarłych skladamy kancelarii lub na tacę w 
kościele. prosimy o podanie przed którą Mszą św. mają 
zostać wygłoszone.  
 Roczne Wypominki. W tym roku 
od drugiej niedzieli listopada 
rozpoczniemy wypominki całoro-czne. 
Specjalne formularze zostaną 
przygotowane i będą się znajdowały przy wyjsciu z kościoła. 
Prosimy aby wypisujac imiona zmarłych nie odmieniać imion 
i nazwisk zmarłych. Ma to na celu uniknięcie błędnego 
wymieniania ich podczas modlitw. Dotyczy to zwłaszcza 
imion, które mają osoby zarówno żeńskie jak i męskie 
odpowiedniki np. Józefa - Józef. 

niedziela, 27 września, Chrzty: 
 

  2:30PM    Oscar Kozik 
 
 

sobota, 3 października, Chrzty: 
 

12:00PM    Olivia V. Huamani 
 
 

Congratulations to the parents of 
the newly-baptized children. 

MayGod bless you always. 

If any person may have been abused by any priest, they 
should immediately contact their local Conty Prosecuter’s 
Office and the Diocese’s Victims Assistance Coordinator: Dr 
Ken McNiel at 973-879-1489. You may also be in touch with 
either of the Diocesan Respons Officers: Rev. Msgr James 
T. Mahoney, Vicar General and Moderator of the Curia, 973-
777-8818 ext, 205 or Sister Joan Daniel Healy, S.C.C., 
Chancellor/Delegate for Religious, 973-777-8818 Ext. 248. 
The entire text of the Policy of the Diocese of Paterson in 
Response to Complaints of Sexual Abuse is availble on the 
diocesan Web site: www.patersondiocese.org 
 

Przypadki molestowania oraz inne nadużycia popełnione 
przez osoby duchowne prosimy zgłaszać do lokalnego biura 
prokuratora lub do diecezjalnego koordynatora pomocy 
ofiarom: Dr. Ken McNiel, telfon 973-879-1489. Można 
również poinformować jednego z diecezjalnych urzedników: 
Rev. Msgr James Machoney, Wikariusz Generalny i 
Moderator Kurii, 973-777-8818 ext. 205 lub Siostra Joan 
Daniel Healy, S.C.C., -Kaclerz/Delegat do spraw religijnych, 
973-777-8818 Ext. 248. 
Pełny text polisy diecezjalnej do spraw molestowania 
seksualnego jest dostepny na stronie internetowej: 
www.patersondiocese.org. 

HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO cd. Od VII wieku, kiedy 
kalif Oman zdobył Jerozolimę i Ziemia Święta przestała 
należeć do chrześcijan, islam dążył do narzucenia siłą swojej 
religii światu. W VIII w. muzułmanie, po opanowaniu Afryki 
Północnej, zajęli Hiszpanię. Przez krótki czas inwazja 
Mahometan była powstrzymywana przez wyprawy krzyżowe. 
W XVI wieku imperium muzułmańskie wybudowało ogromną 
flotę, planowało bowiem zająć chrześcijańskie porty 
śródziemnomorskie i ruszyć na podbój Rzymu, a potem 
Europy. Wtedy papież Pius V, dominikanin i gorący 
propagator różańca, wezwał wszystkich katolików do 
modlitwy różańcowej. 7 października 1571 roku w okolicach 
Lepanto miała miejsce decydująca bitwa morska, w której 
starły się ze sobą flota chrześcijańska i turecka. Zacięta 
walka trwała wiele godzin, a o zwycięstwie Świętej Ligii 
przesądziła nieoczekiwana zmiana pogody — wiatr 
uniemnożliwił manewry wojskom tureckim. Zwycięska bitwa 
zatrzymała inwazję muzułmanów na Europę. W dowód 
wdzięczności Wenecjanie nowowybudowanej kaplicy 
dziękczynnej napisali: „Non virtus, non arma, non duces, sed 
Mariae Rosiae victores nos fecit”, „Nie odwaga, nie broń, nie 
dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo”. Pius , 
świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, 
uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej 
Różańcowej. W encyklice napisał: „Pragniemy szczególnie, 
aby nigdy nie zostało zapomniane wspomnienie wielkiego 
zwycięstwa uzyskanego od Boga przez zasługi i 
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w dniu 7 
października 1571 r., odniesione w walce przeciw Turkom, 
nieprzyjaciołom wiary katolickiej”. Papież Klemens XI po 
zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 
1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Rożańcowej na cały 
Kościół. W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać 
Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii 
Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca świętego módl się 
za nami”. Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się też 
sama Maryja. W swoich objawienia w Lourdes, Fatimie i w 
polskim Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej. 
Znane są również we współczesnej historii cuda związane z 
modlitwą różańcową. Jednym z nich jest cud ocalenia 
kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki. Na sześć miesięcy 
przed atomowym atakiem lotnictwa USA w tych miastach 
pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy trzem milionom 
katolików głosili konieczność nawrócenia, odmawiania 
Różańca i pokuty jako jedynego ratunku przed zbiżającym się 
nieszczęściem. Nawoływali do życia w stanie łaski 
uświęcającej, częstego przyjmowania sakramentów, do 
noszenia sakramentaliów, do trzymania w swoich domach 
wody święconej oraz gromnicy i do codziennego odmawiania 
Różańca (przynajmniej jednej części). Po ataku atomowym 
okazało się, że w Hiroszimie i Nagasaki prawie wszystko 
zostało zrównane z ziemią — z wyjątkiem dwóch budynków. 
W jednym było 12 osób, a w drugim 18. Oni przeżyli. 
Otaczające dom podwórka, a nawet trawa, również pozostały 
niezniszczone. Nie została zniszczona ani jedna szyba czy 
dachówka! Specjaliści Armii Stanów Zjednoczonych przez 
kilka miesięcy obserwowali ten niezwykły fenomen 
i próbowali zrozumieć, w jaki sposób oba domy wraz z ich 
mieszkańcami i otaczającym je dobytkiem mogły ocaleć. W 
końcu doszli do przekonania, że nie było tam niczego, co po 
ludzku mogłoby ocalić te domy przed zburzeniem. Stwierdzili, 
że musiała tam zadziałać jakaś siła nadprzyrodzona. 
Natomiast sami uratowani opowiadali, że w noc 
poprzedzającą atak bombowy usłyszeli puknie do drzwi. 
Twierdzą, że ukazał się im Anioł, który zaprowadził ich do 
domu, w którym mieszkała rodzina wierna wezwaniom Matki 
Bożej i wypełniająca Jej polecenie, by codziennie, przez 
sześć miesięcy odmawiać różaniec. Oceleni żyli jeszcze 
przez wiele lat. Jeden z nich został księdzem (ks. Hubert 
Schiffler). Powiedział, że od czasu ataku atomowego setki 
ekspertów zastanawiało się, czym mógłby różnić się ów 
ocalały dom od kompletnie zburzonych. Ks. Schiffler twierdził, 
że różnił się jednym: w tym domu posłuchano wezwań Matki 
Bożej do codziennego odmawiania Różańca! 



 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI  
ŚW. JANA PAWŁA II.  

Zachęcamy rodziców dzieci, i młodzież uczęszczającą na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły do udziału we Mszy 
św. i w nabożeństwie do św. Jana Pawła II w wyznaczonym 
dniu:   
  sobota, 17 października: kl. 6   
  poniedziałek, 19 października: kl. 1  
  wtorek, 20 października: kl. 8  
  środa, 21 października : kl. 3  
  czwartek, 22 października: kl. 7    
  piątek, 23 października: kl. 4  
  sobota, 24 października: kl. 5  
 

 Sobota, 17 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
uczniów klasy 6. Obecność jednego z rodziców jest 
obowiązkowa. 

 Saturday, October 17, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 6th grade. Attendance is mandatory. 

 Poniedziałek, 19 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1.  

 Monday, October 19, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 1st 
grade. Attendance is mandatory. 

 Wtorek, 20 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
młodzieży klas 8-mych, która przygotowuje się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z  
rodziców jest obowiązkowa. 

 Tuesday, October 20, 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 2021. Attendance is mandatory. 

 Środa, 21 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami uczniów 
klasy 3. Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa. 

 Wednesday, October 21, after the 7:00pm Mass, a 
meeting will be held in the church for all parents whose child 
is currently in the 3rd grade. Attendance is mandatory. 

 Czwartek, 22 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
uczniów klasy 7. Obecność jednego z rodziców jest 
obowiązkowa. 

 Thursday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 7th grade. Attendance is mandatory. 

 Piątek, 23 października, po Mszy św. o godz. 7:00  
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 4.  

 Friday, October 23, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 4th 
grade. Attendance is mandatory. 

 Sobota, 24 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 24, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child attends: 
5th grade. Attendance is mandatory. 

   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. 
 

First Saturday of each month: Mass and First Saturday  
 devotion in Polish. 
 

On the 22nd of each month, at 7:00 p.m. Mass and 
 devotion to St. Charbel at 7:00 pm 
 

Last Friday of the month at 7:00 pm Holy Mass  and  
 devotion for the deceased offered for All Soul’s  Day  
 

* * * * * * * * * 
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. 
 

Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, 
 Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie 
 Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 
 

22 dnia kazdego miesiaca, o godz. 7:00 wieczorem Msza 
 św. i nabożenstwo do sw. Charbela o godz. 7:00pm 
 

Ostatni piątek miesiaca o godz. 7:00 wieczorem Msza 
 św. i nabożeństwo za zmarłych poleconych w  
 wypominkach. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 


