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TODAY:
1. Second collection is for Religious Retirement. May
God bless you for your generosity.
THIS WEEK:
1. Monday:

Solemnity of Mary, The Holy Mother
of God, New Years Day.
*Holy Day of Obligation.
*Masses: 7:00am, 8:30am, 10:30am, 12:30pm, &
7:00pm.
*The Parish Office will be closed.
2. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after
7:00pm Mass.
3. First Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at
7pm. After Mass, devotion to St. John Paul II, plenary
indulgence, and veneration of the relic.
4. First Friday: Confessions: 6:30am & 6:30pm.
*CCD Religion Classes at 5:30pm.
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the Blessed
Sacrament until 7:00pm.
*Devotions and Mass at 7:00pm.
5. First Saturday: CCD Religion Classes at 9:00am.
*Polish School at 10:15am.
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm.
NEXT SUNDAY: THE EPIPHANY OF THE LORD
1. Blessing of incense, gold, and chalk.
2. Second collection is for parish needs.
OTHERS:
1. 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.
2. The Guard of Honor & the Pulaski Day Parade
Committee cordially invite all parishioners for the
Valentine’s Day Ball & Sashing Ceremony, honoring
the 2018 Marshal, Mr Wojciech Szymanski from
Elmwood Park, the 2018 Miss Polonia, Jessica Labuda
from Wallington, the 2018 Junior Miss Polonias:
Gabriela Grodzki from Elmwood Park and Natalia
Kasperek from Wallington. The Ceremony will take
place on Saturday, February 10, 2018 at 7:00pm in the
auditorium. Tickets are $50.00 per person and can be
purchased at the parish office.
3. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation
along with the Certificates of Baptism are due Febuary
24th during parish office hours.

+ Urszula Paluchniak

DZISIAJ:
1. Druga kolekta przeznaczona na fundusz religijny. Za
wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać.
2. Dzieci i członkowie koła im. Jana Sabały serdecznie
zapraszają na Jasełka po Mszy św. o godz. 10:30 rano.
W TYM TYGODNIU:
1. Poniedziałek: Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi, Nowy Rok.
*Święto Obowiązkowe.
*Msze św.: 7:00 am, 8:30am, 10:30am, 12:30pm i
7:00pm.
*Podczas Mszy św. o godz.10:30 rano bedzię śpiewał
kolędy i pastorałki i Chór Aria.
*Kancelaria parafialna będzie nieczynna.
2. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
3. 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
uczenienie ucałowanie relikwii.
4. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 6:30
wieczorem.
*Lekcje religii o godz. 5:30 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.
5. Pierwsza Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.
*Od godz. 10:15 do 13:30 odbędzie się zabawa
karnawałowa dla uczniów uczęszcza-jących 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.
*7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.
PRZYSZŁA NIEDZIELA:

ŚWIĘTO OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO
1. Poświęcenie kadzidła, złota, i kredy.
2. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii.

RÓŻNE:
1. W czwartek, 18 stycznia, 2018 po Mszy św. o godz.
7:00 wieczorem zebranie wszystkich członków
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
2. Wszyscy uczniowie z klasy 5 i 8 lekcji religii mają
obowiązek 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.
3. Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do
Bierzmowania i Świadka przy Bierzmowaniu, należy
zwrócić do 24 lutego w godzinach otwarcia kancelarii
parafialnej.

Kim był św. Sylwester?
Ostatni dzień roku określany
jest zwykle jako sylwester; nazwa
tego dnia pochodzi od papieża św.
Sylwestra I, który zmarł właśnie 31
grudnia w 335 roku. Znamienne, ze
także w ostatnim dniu roku 314
został wybrany papieżem.
Sylwester, rodowity rzymianin,
urodził się prawdopodobnie w drugiej połowie III wieku. O
jego dzieciństwie, młodości, wykształceniu nic nie
wiadomo. Wydaje się jedynie prawie pewne, że przyjął
święcenia kapłańskie w 284 r. jeszcze przed rozpoczęciem
prześladowań chrześcijan przez cesarza Dioklecjana.
31 grudnia 314 r., dwadzieścia dni po śmierci papieża
Milcjadesa, Sylwester został wybrany na biskupa Rzymu.
Za czasów jego pontyfikatu odbył się I sobór powszechny
w 325r., na którym Kościół ustosunkował się między
innymi do arianizmu. Papież Sylwester dokonał uroczystej
konsekracji bazylik ufundowanych przez cesarza
Konstantyna.
Papież Sylwester I zmarł 31 grudnia 335 roku. Jego
święto obchodzi się od V wieku - Grecy obchodzą je 2
stycznia. Śmiertelne szczątki papieża spoczęły w
Katakumbach św. Pryscylli, gdzie w VII wieku wystawiono
ku jego czci bazylikę. Obecnie relikwie św. Sylwestra I
znajdują się w Nonantola, 11 km od Modeny, gdzie
spoczywają w głównym ołtarzu kościoła parafialnego.
W ikonografii Sylwester jest przedstawiany zwykle w
ornacie papieskim; jego atrybutami są: pastorał, księga,
gałązka oliwna, muszla, wąż, anioł, smok albo byk. Często
jest przedstawiany z cesarzem Konstantynem, czasem
także z jego matką, św. Heleną.
Jest patronem zwierząt domowych, wzywany w
modlitwie o dobre zbiory paszy a także o szczęśliwy i
pomyślny nowy rok.
Imię Sylwester pochodzi od łacińskiego
silvestris, co oznacza "leśny, mieszkający w lesie".

słowa

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!

Drodzy Parafianie!
O północy weszliśmy w Nowy Rok Pański 2018.
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
Fr. Michal
Komitet Parady Pułaskiego składa serdeczne
życzenia i gratulacje Marszałkowi i Miss Polonias Kontyngentu Sanktuarium św. Jana Pawła II i Parafii Matki Bożej
Różańcowej. Na Piątej Avenue w 2018 roku kontyngent
będą reprezentować:
Marszałek Kontyngentu
Wojciech Szymanski, Elmwood Park
Miss Polonia: Jessica Labuda, Wallington
Junior Miss Polonias:
Gabriela Grodzki, Elmwood Park
Natalia Kasperek, Wallington
Komitet Parady Pułaskiego już dziś zaprasza wszystkich na Bal Walentynkowy i mianowanie Marszałka i
Miss Polonias 2018 Parady Pułaskiego w sobotę, 10
lutego 2018.
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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.
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.
*Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o
7:00 wieczorem po Polsku.
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.

CCD Religious Education &
Polish School Program
INFORMATION
 Lekcje religii nie będzie. Lekcje rozpoczną się w piątek 5
stycznia 2018r.

 Lekcji religii i zajęć Polskiej Szkoły nie będzie. Zajęcia Polskiej Szkoły i Lekcji religii rozpoczną się w sobotę 6
stycznia 2018r.

 Sobota, 6 stycznia od godz. 10:15 do 13:30 odbędzie się
zabawa karnawałowa dla uczniów uczęszcza-jących na
Lekcje Religii i Polskiej Szkoły do klas: 1-4. Dzieci klas 511 biorą udział w zajęciach, które kończą się o godz.
13:30.

 Sobota, 13 stycznia od godz. 10:15 do 13:30 odbędzie
się zabawa karnawałowa dla uczniów uczęszcza-jących
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.

 Sobota, 20 stycznia od godz. 10:15 do 13:30 odbędzie
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 28 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 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.

PLAN KOLĘDY
SCHEDULE FOR KOLĘDA
2018
Monday & Tuesday - January 8 & 9
Poniedziałek i Wtorek - 8 i 9 Styczeń
Garfield, Lodi, & Hasbrouck Heights
Wednesday & Thursday - January 10 & 11
Środa i Czwartek - 10 i 11 Styczeń
Wallington, East Rutherford & Rutherford
Friday - January 12
Piątek - 12 Styczeń
Clifton & Passaic
Monday & Tuesday - January 15 & 16
Poniedziałek i Wtorek - 15 i 16 Styczeń
Elmwood Park, Fair Lawn Saddle Brook & others
Wednesday & Thursday - January 17 & 18
Czwartek i Piątek - 17 i 18 Styczeń
Little Falls, Wayne, Lincoln Park, Fairfield & others

