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UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
1 STYCZNIA, 2017
TODAY:
1. Second collection is for parish needs. May God bless
you for your generosity.

DZISIAJ:
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. Za
wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać.

THIS WEEK:
1. Monday & Tuesday: Blessing of the homes - Elmwood
Park, Fair Lawn, Saddle Brook & others
2. Wednesday: Blessing of the homes - Clifton & Passaic
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm
Mass.
3. Thursday & Friday: Blessing of the homes - Little Falls,
Wayne, Lincoln Park, Fairfield & others
4. First Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at
7:00 PM in Polish. After Mass, devotion to St. John Paul
II, plenary indulgence, and veneration of the relic.
5. First Friday: Confessions: 6:30a.m. & 5:30p.m.
*CCD Religion Classes at 5:30pm, CCD classes for all
8th grade students will start at 5:15pm
*Adoration of the Blessed Sacrament after 7:00am Mass
and throughout the day until 6:30p.m.
*Devotions at 6:30pm. Mass at 7:00pm.
6. First Saturday: Novena prayers to Our Lady of
Czestochowa after the 7:00am Mass.
*Confession 7:00am & 4:00-5:00p.m.
*CCD Religion Classes at 9:00am, CCD classes for all
8th grade students will start at 8:45am
*Polish School classes at 10:15am for all students in
grades 5-11 only.
*Polish School Christmas Party in the parish auditorium
for all children in grades 1-4 from 10:15am - 1:30pm.
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm.

W TYM TYGODNIU:
1. Poniedziałek i Wtorek: Kolęda - Elmwood Park, Fair
Lawn, Saddle Brook i inne.
2. Środa: Kolęda - Clifton i Passaic
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
3. Czwartek i Piątek: Kolęda - Little Falls, Wayne, Lincoln
Park, Fairfield i inne.
4. Pierwszy 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
ucałowanie relikwii.
5. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 6:30 wieczorem
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem, Lekcje religii dla
uczniów z klasy 8-mej o godz. 5:15 wieczorem.
*Msza św., nabożeństwo o godz. 7:00 rano i adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 7:00 wieczorem.
*Nabożeństwo i Msza św. o godz. 7:00 wieczorem.
6. Pierwsza Sobota: Nowenna do M. B. Częstochowskiej
po Mszy św. o 7:00 rano.
*Spowiedź: 6:45 rano i 4:00-5:00 po południu.
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano, Lekcje religii dla
uczniów z klasy 8-mej o godz. 8:45 rano.
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano dla uczniów klas od
5-tej do 11-tej.
*Zabawa karnawałowa dla dzieci uczęszczających do
Polskiej Szkoły od klas 1-ej do 4-tej od godz. 10:15
do1:30 po południu.
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.
Zakończenie Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim.

NEXT SUNDAY: THE EPIPHANY OF THE LORD.
1. Blessing of incense, gold, and chalk.
2. Second collection is for Diocesan Assessment.
OTHERS:
1. All students from grades 5 & 8 CCD classes are
obligated to attend 12:30pm Mass on Sunday, January
22. After Mass, students will be taking the NCEA Exam,
a diocesan exam, in the parish auditorium. Attendance
is mandatory.
2. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation
along with the Certificates of Baptism are due Febuary
28th during parish office hours.

Nie lękajcie sie!
Nie bójcie się waszej młodości i
waszych głębokich pragnień
szczęścia, prawdy, piękna i trwałej
miłości! Przyszłość i pokój jest w
Waszych sercach.
-św. Jan Paweł II

PRZYSZŁA NIEDZIELA: ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Poświęcenie kadzidła, złota, i kredy.
2. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne.
RÓŻNE:
1. Koncert Kolędowy w niedziele, 22 stycznia po południu
w kościele. Wstęp: $35.00 od osoby do soboty 21
stycznia, $40.00 od osoby przy drzwiach, $20.00 od
dzieci po wyżej sześciu lat. Bilety można nabyć w
kancelarii parafialnej.
2. Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają
obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po
południu, w niedzielę 22 stycznia. Po Mszy św.,
uczniowie udadzą się do auli parafialnej, gdzie wezmią
egzamin diecezjalny.
3. Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy
zwrócić do 28 lutego w godzinach otwarcia kancelarii
parafialnej.

Święta Boża Rodzicielka Maryja
Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia
Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być
tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując
Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi
uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się
obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia.
Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej
macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą
macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się
roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana
ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako
pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie
zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło
się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w
VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze
maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadził je dość późno
papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w
Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego
święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969
nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości
nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.
W Starym Testamencie jest wiele szczegółowych proroctw,
zapowiadających Zbawiciela świata. Pośrednio dotyczą one
także osoby Jego Matki. Niektóre z nich są nawet wyraźną aluzją
do Rodzicielki Zbawiciela, np. zapowiedź dotycząca Niewiasty,
która zetrze głowę węża-szatana (Rdz 3, 15). Jeszcze wyraźniej
o Matce Mesjasza wspomina prorok Micheasz (Mi 5, 1-2). Jako
proroctwo dotyczące Maryi traktuje się także zapowiedź Izajasza:
Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i
nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 14).
Poza tymi tekstami tradycja chrześcijańska uznaje wiele
innych w znaczeniu typicznym (stanowiącym wzór, pra-obraz),
jak np. królowa stojąca po prawicy króla (Ps 45, 10), oblubienica
z Pieśni nad Pieśniami, zwycięska Judyta czy ratująca swój
naród od niechybnej zguby bohaterska Estera.
Maryja była córką świętych Joachima i Anny (tak
przekazuje nam apokryf Protoewangelia Jakuba, pochodzący z
roku ok. 150). To oni oddali ją do Świątyni (to także przekaz
apokryficzny - wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy w
liturgii 21 listopada). Przez Boga została wybrana na Matkę
Jezusa Chrystusa. Jej postać jest obecna na kartach Nowego
Testamentu od chwili Zwiastowania po Zesłanie Ducha
Świętego.
Anioł Gabriel zwiastuje Jej narodzenie Syna, który będzie
"Synem Najwyższego" (Łk 1, 26-38). Od tej chwili Maryja
całkowicie oddaje się Bogu. Za wskazaniem anioła odwiedza
swoją krewną, św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela (Łk 1, 3956). Wraz ze swym oblubieńcem, św. Józefem, w związku ze
spisem ludności udaje się do Betlejem, miasta, z którego
wywodzi się Jej ród (a także ród Józefa, Jej męża). Tutaj
przychodzi na świat Jezus (Łk 2, 1-20). Zgodnie z żydowskim
obyczajem ofiarowuje Syna w świątyni (Łk 2, 21-38). Wobec
zagrożenia ze strony Heroda ucieka z Jezusem i św. Józefem do
Egiptu (Mt 2, 13-18). Po śmierci króla wraca do Nazaretu (Mt 2,
19-23). Podczas pobytu w Jerozolimie przeżywa niepokój z
powodu zagubienia swego Syna (Łk 2, 41-49). Na godach
weselnych w Kanie poprzez Jej wstawiennictwo Jezus czyni swój
pierwszy cud (J 2, 1-11).
Synoptycy (św. Mateusz, św. Łukasz i św. Marek)
wspominają, że Maryja towarzyszyła Panu Jezusowi w Jego
wędrówkach apostolskich (Mt 12, 46-50; Mk 3, 31-35; Łk 8, 1921). Maryja jest także świadkiem śmierci Chrystusa. Stoi pod
krzyżem Jezusa, gdy Ten powierza Ją opiece swego
umiłowanego ucznia Jana (J 19, 25-27). Pod krzyżem zostaje
Matką Kościoła i ludzkości. Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu
pozostaje wśród Apostołów w Jerozolimie.

(c.d.) Maryja niewątpliwie jest osobą najbliższą Jezusowi ze
względu na szczególną rolę w dziele zbawienia. Jej niezwykłe
posłannictwo i miejsce w chrześcijaństwie odsłania tekst
Apokalipsy.
Według tradycji po wniebowstąpieniu Jezusa żyła jeszcze
12 lat. Niektóre dokumenty mówią, że mieszkała ze św. Janem w
Efezie, inne - że nie opuszczała Jerozolimy. Pusty grób Maryi
znajduje się obok Ogrodu Oliwnego w dolinie Cedron. Fakty z Jej
życia, tytuły i wezwania modlitewne oraz cudowne wydarzenia,
które miały miejsce za Jej przyczyną, Kościół rozważa w ciągu
wielu świąt podczas całego roku liturgicznego.

Drodzy Parafianie!
O północy weszliśmy w Nowy Rok Pański 2017. W tym
pięknym dniu, wszyscy składamy sobie życzenia. Pan Bóg
też ma względem nas życzenia. Podobnie jak życzymy
sobie nawzajem zdrowia, i Bóg życzy nam zdrowia. Ale
naprawdę zdrowy człowiek to ten, który ma zdrową duszę i
serce. Bóg życzy nam szczęścia i długich lat życia.
Pamiętajmy jednak, że największe nawet szczęście na ziemi
ma swój koniec. Bóg życzy nam szczęścia wiecznego, które
się nigdy nie kończy. Nasz Ojciec Niebieski życzy nam
pełnej i prawdziwej radości, która płynie z czystego
sumienia. Bóg chce naszej pomyślności doczesnej, ale
ostrzega, abyśmy nie przywiązali do dóbr ziemskich całego
naszego serca.
Pierwszy dzień Nowego Roku jest dniem modlitw o
pokój. Bóg wie, że człowiek może żyć w kraju, w którym nie
ma wojny, ale ludzie mogą mieć niepokój w sercach. Bóg
życzy nam pokoju nie tylko między narodami, ale także
pokoju w naszych sercach. Wskazując nam w pierwszym
dniu Nowego Roku Maryję, Kościół chce nam powiedzieć,
że przyszłość, z całą jej niepewnością, najlepiej
ubezpieczymy w dłoniach Matki Jezusa i naszej.
Wkraczamy zatem w Nowy Rok ufni w Bożą pomoc i Bożą
obecność w naszych rodzinach i domach. Do życzeń, jakie
sobie składacie w dniu dzisiejszym, dołączamy się i ja, jako
Wasz duszpasterz. Życzę Wam wszystkim, abyście puste
karty nowego kalendarza zapisywali wszelakiego rodzaju
dobrem i potrafili tym dobrem dzielić się z innymi.
Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku!

Dear Parishioners and Friends!
We would like to extend our warmest wishes to all
parishioners and friends of our parish. May the newborn
Infant Jesus fill your hearts with renewed hope and love
and that the light of God’s love will radiate in the words
and deeds of all who believe in Jesus. May we serve Him
with gladness in our hearts. God bless you with a very
healthy and happy New Year!

fr Stefan

Niedziela, 1 stycznia, Chrzty:
1:30PM Jacob J. Michna
Sobota, 7 stycznia, Chrzty:
1:00PM Amelia Buczkowski
3:00PM Frank Wojtowicz
5:45PM Izabella Maria Telma
Congratulations to the parents of
the newly-baptized children. May
God bless you always.
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CCD Religious Education &
Polish School Program
INFORMATION

Devotions
Nabożeństwa
Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after the
7:00 PM. Mass.
Saturday: *Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after
the 7:00 AM. Mass.
*Devotion to the Divine Mercy after the 7:00 PM.
Mass in Polish.
First & Third Thursday of each month: Mass in honor of
St. John Paul II at 7:00 PM in Polish. After Mass, devotion
to St. John Paul II, plenary indulgence, and veneration of
the relic.
First Saturday of each month: Mass & First Saturday
devotion.
*****

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

 Lekcje Religii dla wszystkich uczniów klas 8-mych
bedą się rozpoczynały 15 minut wcześniej, aby dać
naszym kandydatom więcej czasu do przygotowanie się
do sakramentu Bierzmowanie. Piątkowe zajęcia bedą się
rozpoczynały o godz. 5:15pm i zajęcia sobotnie o godz.
8:45am.

 CCD religion classes for all 8th grade students will start
15 minutes earlier in order to give our Confirmation candidates more studying time while they are preparing for their
Sacrament. Friday Classes will start at 5:15pm & Saturday
Classes will start at 8:45am.

 Sobota, 7 stycznia od godz. 10:15am do 13:30pm odbędzie się zabawa karnawałowa dla uczniów uczęszczających na Lekcje Religii i Polskiej Szkoły do klas: 1-4.
Dzieci klas 5-11 biorą udział w zajęciach, które kończą się
o godz. 13:30.

 Sobota, 14 stycznia od godz. 10:15am do 13:30pm od-

Sobota: *Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy
św. o godz. 7:00 rano.
*Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o
7:00 wieczorem po Polsku.

będzie się zabawa karnawałowa dla uczniów uczęszczających na Lekcje Religii i Polskiej Szkoły do klas: 5-11.
Dzieci klas 1-4 biorą udział w zajęciach, które kończą się o
godz. 13:30.

Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca: 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 uczenienie ałowanie relikwii.

 Sobota, 21 stycznia od godz. 10:15am do 13:30pm od-

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

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.

będzie się zabawa karnawałowa dla dzieci w wieku
przedszkolnym: od 2.5 roku do szesciu lat. Lekcje Religii i
Polskiej Szkoły od klasy: 1-ej do 11-tej odbywają się według wyznaczonego programu.

 Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają obowiązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po południu, w niedzielę 22 stycznia. Po Mszy św., uczniowie
udadzą się do auli parafialnej, gdzie wezmią egzamin
diecezjalny.

 All students from grades 5 & 8 CCD classes are obligated
to attend 12:30pm Mass on Sunday, January 22. After
Mass, students will be taking the NCEA Exam, a diocesan
exam, in the parish auditorium. Attendance is mandatory.

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along

with the Certificates of Baptism are due February 28th
during parish office hours.

 Świadectwo

Chrztu i aplikacje Kandydatów do
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy
zwrócić do 28 lutego w godzinach otwarcia kancelarii
parafialnej.

KONCERT KOLĘDOWY
Gwiazdo świeć,
kolędo Leć
niedziela 22 stycznia
o godz. 2:00 po południu
w kościele
Wstęp: $35.00 od osoby do soboty 21 stycznia
$40.00 od osoby przy drzwiach
$20.00 od dzieci po wyżej sześciu lat
BILETY MOŻNA NABYĆ W GODZINACH
OTWARCIA KANCELARII PARAFIALNEJ.

