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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: 30 minutes 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.

Parish Office Hours

Msze św. w tygodniu:
7:00 rano i 7:00 wieczorem
Spowiedź:
Sobota:
4:00 - 5:00
po południu
Niedziela: 30 minut 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.

Kancelaria Parafialna jest czynna:

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.

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

SECOND SUNDAY OF ADVENT
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
10 GRUDNIA, 2017
TODAY:
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May
God bless you for your generosity.
2. During 8:30am Mass, blessing of rosaries & prayer books
for children who are preparing for the Sacrament of First
Holy Communion in 2018. Attendance is mandatory.
THIS WEEK:
1. Wednesday: Saint Lucy, Virgin, Martyr
*1:00pm Leisure Club meeting in the Youth Center.
*O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass.
2. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.
3. Thursday: St. John of the Cross, Priest, Doctor of the
Church
4. Saturday: CCD Religion Classes at 9:00am.
*Polish School at 10:15am.
*All applications for children receiving First Holy
Communion in 2017, must be returned to the parish
office by today, during parish office hours.
NEXT SUNDAY: THIRD SUNDAY OF ADVENT
1. Second collection is for Christmas Flowers.
OTHERS:
1. Anyone interested in Christmas wreaths or grave blankets
call Joan at 201-893-5383.
2. Our Christmas Confession will be held on Saturday,
December 23, from 6:30am-9:00am, 4:00pm-6:30pm, &
7:00pm-9:00pm There will be NO CONFESSIONS on
Sunday, December 24, & Monday, December 25.
3. CCD Religious education and Polish School classes will
end on December 15/16. Classes will resume on January
5/6, 2018.
4. All students from grades 5 & 8 CCD classes are obligated
to attend 12:30pm Mass on Sunday, January 28. After
Mass, students will be taking the NCEA ACRE
Assessment, in the parish auditorium. Attendance is
mandatory.
5. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along
with the Certificates of Baptism are due Febuary 24th
during parish office hours.

Congratulations to our parishioners:
Natalia Lapinska in Grade 10
Julia Stobierska in Grade 11
for achieving the President’s List
and

Hubert Boguski in Grade 11
for achieving Second Honors
in the First Quarter Honors at Paramus Catholic High
School. May the Holy Spirit grant you many gifts and
blessings, and may God bless you always. Keep up the
excellent work.
Fr Stefan

DZISIAJ:
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za
wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać.
2. Podczas Mszy św. o godz. 8:30 rano poświęcenie i
rozdanie różańcy dzieciom, które przygotowują się do
Pierwszej Komunii Św. Obecność wszystkich dzieci jest
wymagana.
3. Pan Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w
Nowym Jorku Maciej Golubiewski przyznał medal Ministra
Edukacji Narodowej Pani Sylwii nauczycielce 9 klasy
naszej polskiej szkoły. Medal Pani Sylwii został przyznany
za, poświęcenie i oddanie uczniom oraz polskiej szkole.
W imieniu uczniów, rodzicow grona pedagogicznego,
dyrekcji, Pani Elżbiety i Haliny, księży i parafian składam
Pani Sylwii najszczersze życzenią: wielu łask Bożych,
zdrowia i pomyślności w pracy zawodej, szkole i życiu
osobistym. Szczęść Boże.
Fr Stefan
W TYM TYGODNIU:
1. Poniedziałek: Zebranie komitetu finansowego o godz.
7:30 wieczorem na plebanii.
2. Środa: Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
*1:00pm Zebranie Klubu Starszych w Youth Center.
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
3. Czwartek: Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera
i doktora Kościoła
*Po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem zebranie
wszystkich człońków Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego.
4. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.
*Całotygodniowe przedszkole "Akademia Malucha"
serdecznie zaprasza na "Jasełka bożonarodzeniowe",
które odbędą się 15 grudnia o godz. 3:00 po południu.
Serdecznie zapraszamy !
5. Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.
*Bożonarodzeniowe Jasełka: Serdecznie wszystkich
zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek.
Przedstawienie odbędzie się w auli pod kościołem o
godz. 12:30 po południu.
*Dzisiaj upływa termin składania Aplikacji do
Pierwszej Komunii św.
PRZYSZŁA NIEDZIELA: III NIEDZIELA ADWENTU
1. Druga kolekta przeznaczona na kwiaty na Boże
Narodzenie.
RÓŻNE:
1. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem odbędzie się w
sobote 23 grudnia, od godz.: 6:30am-9:00am, 5:00pm6:30pm i 7:00pm - 9:00pm. W niedziele 24 grudnia oraz
w poniedziałek 25 grudnia, SPOWIEDZI ŚW. NIE
BĘDZIE.
2. Opłatki i kartki świąteczne można nabyć w kiosku
parafialnym, w niedzielę, po każdej Mszy św.
3. W czwartek, 18 stycznia, 2018 po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem zebranie wszystkich człońków Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego.

Święta Łucja
"Święta Łucja dnia przyrzuca", "Na
świętą Łucję noc się z dniem tłuce" tak głoszą stare, mądre przysłowia
ludowe, które przechowały pamięć o tej
wielkiej świętej. Imię Łucja wywodzi się
z łacińskiego słowa lux, co znaczy
światło, dlatego św. Łucja sprawuje
pieczę nad granicą pomiędzy światłem
i ciemnością. Jest też patronką
niewidomych i tych wszystkich, którzy
potrzebują dobrego wzroku: krawców, szwaczek, tkaczy,
pisarzy i rolników. Jej święto obchodzi się 13 grudnia.
Po śmierci ojca wraz z matką Eutychią przyjęła
chrzest. Kiedy jej matka ciężko zachorowała, wtedy
wybrały się obie do Katanii, aby pomodlić się o zdrowie
przy grobie św. Agaty. Zmęczona wędrówką Łucja
zasnęła, wtedy we śnie ukazała się jej św. Agata, która
przepowiedziała jej śmierć za wiarę. Gdy się obudziła,
okazało się, że jej matka jest zdrowa. Łucją uznała to za
cud. Kiedy wróciła do domu, zerwała zaręczyny z bogatym
młodzieńcem i ślubowała dziewictwo. Namówiła matkę,
aby cały majątek rozdać biednym. W tym czasie miały
miejsce okrutne prześladowania chrześcijan na rozkaz
cezara Dioklecjana. Obrażony narzeczony doniósł
władzom rzymsk-im, że Łucja potajemnie wyznaje wiarę w
Jezusa Chrystusa. Wytoczono jej proces. Zmuszano ją,
aby wyrzekała się wiary w jednego Boga. Kiedy odmówiła,
sędzia skazał ją na pobyt w domu publicznym. Okazało się
to jednak niewykonalne, ponieważ jak głosi legenda- para
wołów nie mogła ruszyć Łucji z miejsca. Później była
torturowana i skazana na śmierć przez spalenie. I tym
razem interwencja Boga nie pozwoliła jej umrzeć.
Płomienie, które spowiły stos omijały jej ciało
pozostawiając nie tkniętym. W końcu sędzia skazał ją na
ścięcie. Jej szyję przebito mieczem, ale to przeżyła.
Zmarła dopiero później w swoim domu przyjąwszy
wcześniej ostatnie namaszczenie. Było to 13 grudnia 304
r. n.e.
Jej atrybutami były: palma, lampa, miecz i taca z
oczami. Św. Łucja jest patronką Syrakuz i Sycylii. Czci ją
też cała Italia. Jednak największą popularnością cieszy się
Święta w Szwecji, co wydaje się dość paradoksalne,
ponieważ Szwecja jest krajem protestanckim, a św. Łucja
jest świętą Kościoła Katolickiego.

Remember that you are never alone,
Christ is with you on your journey every
day of your lives! He has called you and
chosen you to live in the freedom of the
children of God. Turn to Him in prayer and
in love. Ask Him to grant you the courage
and strength to live in this freedom always.
Walk with Him who is ‘the Way, the Truth
and the Life.’
~St. John Paul II

2017 Program
Christmas Schedule
Boże Narodzenie

Saturday, December 23 - sobota, 23 grudnia
CONFESSIONS - SPOWIEDŹ ŚW.: 6:30a.m. - 9:00a.m.
4:00p.m. - 6:30p.m.
7:00p.m. - 9:00p.m.
Christmas Eve - Wigilia
Sunday, December 24 – niedziela, 24 grudnia:
Masses/Msze św.: 7:00a.m., 8:30a.m., 10:30a.m.
12:30p.m., (English), 2:30p.m., (Polish)
NO CONFESSIONS - SPOWIEDZI ŚW. NIE BĘDZIE
Christmas Day - Boże Narodzenie
Monday, December 25 - poniedziałek, 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. 7:00 WIECZOREM NIE BĘDZIE
St. Stephen - Św. Szczepana
Tuesday, December 26 - wtorek, 26 grudnia:
Masses/Msze św.: 7:00a.m., 10:30a.m.,
& 7:00p.m. (Polish)
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 (15591563), 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).
669

Devotions
Nabożeństwa
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, plenary
indulgence, and veneration of the relic.
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 Saturday of each month: Mass & First Saturday
devotion.
**********
Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
po Mszy św. o godz 7:00 wieczorem.

CCD Religious Education &
Polish School Program
INFORMATION
 All applications for children receiving First Holy Communion
in 2018, must be returned no later then December 16,
2017 during parish office hours.

 Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2018, należy zwrócić
najpóźniej do 16 grudnia 2017 w godzinach otwarcia
kancelarii parafialnej.

 Bożonarodzeniowe

Jasełka: Serdecznie wszystkich
zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek.
Przedstawienie odbędzie się w sobotę, dnia 16 grudnia o
godz. 12:30p.m., w auli pod kościołem.

 W piątek, 22 grudnia, lekcje religii nie będzie. Lekcje
rozpoczną się w piątek 5 stycznia 2018r.

 W sobotę, 23 grudnia, lekcji religii i zajęć Polskiej Szkoły
nie będzie. Zajęcia Polskiej Szkoły i Lekcji religii rozpoczną się w sobotę 6 stycznia 2018r.

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.

 Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają obowi-

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.

 All students from grades 5 & 8 CCD classes are obligated

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.

ązek uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12:30 po południu, w niedzielę 28 stycznia. Po Mszy św., uczniowie
udadzą się do auli parafialnej, gdzie wezmią egzamin
diecezjalny.
to attend 12:30pm Mass on Sunday, January 28. After
Mass, students will be taking the NCEA ACRE Assessment, in the parish auditorium. Attendance is mandatory.

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along

with the Certificates of Baptism are due February 24th
during parish office hours.

 Świadectwo

Chrztu i aplikacje Kandydatów do
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy
zwrócić do 24 lutego w godzinach otwarcia kancelarii
parafialnej.

PASTORAŁKI
ANDRZEJ CIERNIEWSKI
Sobota, 13 stycznia
Zapraszamy na niepowtarzalny
koncert artysty obdarzonego
niezwykłym głosem.
Andrzej Cierniewski znany jest z takich przebojów jak:
"Dwie morgi słońca", Karolina czy "Albo On, albo ja", tym
razem już niebawem 13 stycznia o godzinie 7:30
wieczorem zaprezentuje w naszym kościele swoje najpiękniejsze pastorałki ale także zaśpiewa z Państwem
najbardziej znane kolędy i wreszcie kilka swoich
największych przebojów.
Zapraszamy, bilety do nabycia w sklepiku i kancelarii
parafialnej. Bilety w przedsprzedaży po $20.00, w dniu
koncertu po $25.00, dzieci do 12 roku życia za darmo.
Serdecznie zapraszamy!

