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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 IN ORDINARY TIME
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
14 STYCZNIA, 2018
TODAY:
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May
God bless you for your generosity.
2. Meeting for all altar boys in the parish auditorium at
4:00pm. Attendance is mandatory.
3. 2017 Bishop’s Annual Appeal, In Giving, We Receive
If you have not yet responded to the 2017 Bishop’s
Annual Appeal, there is still time to do so as the 2017
Appeal funds are used to support ministries and
programs through the end of the diocesan fiscal year on
June 30, 2018. Your gift is a great blessing and valued
so we can serve Christ by serving his people. For your
convenience, you can make an online gift at
www.2017appeal.org.

DZISIAJ:
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za
wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać.
2. O godz. 4:00p.m. zebranie ministrantów w auli pod kościołem.
Obecność wszystkich ministrantów obowiązkowa.
3. Doroczny Apel Biskupa. W dawaniu, otrzymujemy.
Jeśli Państwo nie mieli okazji wesprzeć dorocznego Apelu
Biskupa, wciąż jest to możliwe ponieważ wszystkie fundusze
wspierające organizacje charytatywne wykorzystywane są do
końca 30 czerwca 2018 roku. Wasze wsparcie jest ogromnym
błogosławieństwem i cenną pomocą dla potrzebujących
ponieważ służąc potrzebującym służymy samemu
Chrystusowi. Jeżeli chcielibyście złożyć jakąkolwiek donację,
można to zrobić online korzystając za pomocą internetu:
www.2017appeal.org. Dziękujemy z całego serca za waszą
chojność!

THIS WEEK:
1. Monday & Tuesday: Blessing of the homes - Elmwood
Park, Fair Lawn, Saddle Brook & others
2. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after
7:00pm Mass.
3. Wednesday & Thursday: Blessing of the homes - Little
Falls, Wayne, Lincoln Park, Fairfield & others
4. 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. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm..
6. Saturday: Saint Sebastian, Martyr
*CCD Religion Classes at 9:00am.
*Polish School at 10:15am.

W TYM TYGODNIU:
1. Poniedziałek i Wtorek: Kolęda - Elmwood Park, Fair Lawn,
Saddle Brook i inne.
2. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
3. Środa i Czwartek: Kolęda - Little Falls, Wayne, Lincoln Park,
Fairfield i inne.
4. 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.
*Po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem zebranie wszystkich
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.
6. Sobota: Święty Sebastian, męczennik
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.
*Zabawa karnawałowa dla dzieci uczęszczających do Polskiej
Szkoły w wieku przedszkolnym: od 2.5 roku do szesciu lat.
*Sobotnie Polskie Przedszkole zaprasza na przedstawienie z
okazji Dnia Babci i Dziadka, o godz. 12:30 po południu w auli
parafialnej. Serdecznie zapraszamy Kochane Babcie i
Drogich Dziadków naszych najmłodszych Uczniów!

NEXT SUNDAY: III SUNDAY IN ORDINARY TIME
1. Second collection is for fuel.
OTHERS:
1. Parish Book fees for the 2018 year can be made during
Parish Office hours. Family: $20.00 Single: $10.00.
2. 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.
3. 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.
4. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation
along with the Certificates of Baptism are due Febuary
24th during parish office hours.

PRZYSZŁA NIEDZIELA:
III NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła.
RÓŻNE:
1. Opłatę przynależności do parafii na rok 2018, można dokonać
w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Rodzina: $20.00 i
Osoby samotne: $10.00.
2. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskieg w Ameryce
zaprasza na pokaz filmu Fabularnego, pt. Przymas. Trzy lata z
tysiąca w piątek 26 stycznia, o godz. 7:00 wieczorem w
Cracovia Manor 196 Main Ave. Wallington. Po projekcji filmu
spotkanie z odtwórcą głównej roli, Andrzejem Sewerynem!
Wstęp wolny!! Serdecznie zapraszamy.
3. 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.
4. W czwartek, 15 lutego, 2018 po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem zebranie wszystkich członków Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
5. Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do Bierzmowania i
Świadka przy Bierzmowaniu, należy zwrócić do 24 lutego w
godzinach otwarcia kancelarii parafialnej.

Odwiedziny Duszpasterskie – Kolęda
Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt
duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej
kolędy. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach
Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga
na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem
pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z
parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską,
dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest
wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i
duszpasterzy. Czym jest kolęda i jak ją rozumieć? Przede
wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za
otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym
roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie
wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich
domowników. Stąd niezrozumiałym byłoby na przykład
pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju albo
oglądanie w tym czasie telewizji. Niektórzy sądzą, że
najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa
księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje
się, że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola.
Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim
spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by
pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się
pomodlić. Dlatego, np. we Włoszech, to wydarzenie
nazywane jest błogosławieniem domów i rodzin. Tam
katolicy z radością oczekują wizyty swojego kapłana, aby
wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i
dla rodziny w nowym roku. Dla nich to wielkie wydarzenie.
O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej.
Wiadomo też, że wyraz „kolęda”, oznaczał pierwotnie
pieśń noworoczną, śpiewaną podczas odwiedzania z tej
okazji wiejskich gospodarzy. Zapewne Kościół
zaadaptował te ludowe zwyczaje, łącząc je z
błogosławieństwem domów. Niemiecka i polska tradycja
każe z tej okazji pisać poświęconą kredą na drzwiach
błogosławionych domów „C+M+B” i datę roczną. Owe trzy
litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, tradycyjnych
imion trzech króli, lecz są skrótem od łacińskiego Christus
Mansionem Benedicat (lub polskiego: Chrystus
Mieszkanie Błogosławi). W Kościele wizyta duszpasterska
to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z
parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest
obustronna serdeczność i oczywiście wrażliwość religijna.
Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się
poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje
uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy
też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby
porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele
pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Czasem trzeba
też upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim
księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać,
porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie
dzieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to
czas. Wielu ludzi po prostu krępuje się „zawracać księdzu
głowę swoimi sprawami”. Jest też wielu ludzi samotnych,
chorych, dla których wizyta księdza jest wielkim
wydarzeniem, czekają na nią cały rok. Przy okazji kolędy
kapłan poznaje również warunki życia ludzi, za których jest
odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i
radości.

Święty Sebastian, męczennik
Informacji o Sebastianie dostarcza
nam Opis męczeństwa nieznanego
autora z roku 354 oraz komentarz św.
Ambrożego do Psalmu 118. Według
tych dokumentów ojciec Sebastiana
miał pochodzić ze znakomitej rodziny
urzędniczej w Narbonne (Galia), matka
zaś miała pochodzić z Mediolanu.
Staranne wychowanie i stanowisko
ojca miało synowi utorować drogę na
dwór cesarski. Miał być przywódcą gwardii cesarza Marka
Aurelego Probusa (276-282).
Według św. Ambrożego Sebastian był dowódcą
przybocznej straży samego Dioklecjana. Za to, że mu
wypomniał okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan, miał
zostać przeszyty strzałami. "Dioklecjan kazał żołnierzom
przywiązać go na środku pola i zabić strzałami z łuków. Tyle
strzał tedy utkwiło w nim, że podobny był do jeża, a
żołnierze przypuszczając, że już nie żyje, odeszli" - zapisał
bł. Jakub de Voragine OP w swojej średniowiecznej "Złotej
legendzie".
Na pół umarłego odnalazła go pewna niewiasta, Irena, i
swoją opieką przywróciła mu zdrowie. Sebastian, gdy tylko
powrócił do sił, miał ponownie udać się do cesarza i zwrócić
mu uwagę na krzywdę, jaką wyrządzał niewinnym
wyznawcom Chrystusa. Wtedy Dioklecjan kazał go zatłuc
pałkami, a jego ciało wrzucić do Cloaca Maxima. Wydobyła
je stamtąd i pochowała ze czcią w rzymskich katakumbach
niewiasta Lucyna. Był to prawdopodobnie rok 287 lub 288.
Św. Sebastian cieszył się tak wielką czcią w całym
Kościele, że należał do najbardziej znanych świętych. Rzym
uczynił go jednym ze swoich głównych patronów. Papież
Eugeniusz II (824-827) podarował znaczną część relikwii św.
Sebastiana św. Medardowi do Soissons (biskupowi z
terenów obecnej Francji). Relikwię głowy Świętego papież
Leon IV (+ 855) podarował dla bazyliki w Rzymie pod
wezwaniem "Czterech Koronatów", która znajduje się w
pobliżu Koloseum. Św. Sebastiana zaliczano do grona
Czternastu Wspomożycieli. Nad grobem męczennika
wybudowano kościół pod jego wezwaniem - to obecna
bazylika św. Sebastiana za Murami (San Sebastiano fuori le
Mura), gdzie spoczywają jego relikwie. W miejscu
męczeństwa powstał drugi kościół, bazylika św. Sebastiana
na Palatynie (San Sebastiano al Palatino). W bazylice św.
Piotra w Watykanie znajduje się kaplica św. Sebastiana,
która obecnie jest miejscem spoczynku św. Jana Pawła II.
Sebastian jest patronem Niemiec, inwalidów wojennych,
chorych na choroby zakaźne, kamieniarzy, łuczników,
myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, strażników, strzelców,
rannych i żołnierzy. Poświęcono mu liczne i wspaniale
dzieła. Jego męczeństwo natchnęło wielu artystów malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków tej miary, co
Messina, Rubens, Veronese, Ribera, Guido Reni, Giorgetti,
Debussy.
W ikonografii przedstawiany jest w białej tunice lub
jako piękny obnażony młodzieniec, przywiązany do słupa
albo drzewa, przeszyty strzałami. Czasami u jego nóg leży
zbroja. Na starochrześcijańskiej mozaice w kościele św.
Piotra w Okowach w Rzymie ukazany jest jako człowiek
stary z białą brodą, w uroczystym dworskim stroju. Atrybuty
Świętego: krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, miecz,
tarcza, dwie strzały w dłoniach, przybity wyrok śmierci nad
głową.
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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.

CCD Religious Education &
Polish School Program
INFORMATION
 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.

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.

 Świadectwo

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.

Gwardia Honorowa i Komitet Parady Pułaskiego zapraszają
wszystkich parafian na Bal Walentynkowy i mianowanie
Marszałka i Miss Polonias 2018 Parady Pułaskiego w
sobotę, 10 lutego 2018 o godz. 7:00pm. Marszałkiem 2018
naszego kontyngentu jest Pan Wojciech Szymanski z Elmwood Park, Miss Polonia Jessica Labuda z Wallington, Junior
Miss Polonias: Gabriela Grodzki z Elmwood Park i Natalia
Kasperek z Wallington. Zapewniamy smaczny bufet oraz miły
rodzinny nastrój. Do tańca gra DJ Valdi. Bilet wstępu $50.00
od osoby i można nabyć w kancelarii parafialnej.

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.

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 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
STAN BORYS
Sobota, 3 lutego
Zapraszamy na concert Nowy Singiel
Stan Borys znany jest z takich przebojów
jak: "Jaskółka", “Anna” “Spacer Dziką Plażą.”
3 lutego o godzinie 8:00 wieczorem
zaprezentuje w aulii parafialnej pod kościołem swoje największe przeboje oraz Premiera Najnowszego Single “Samotność
mego serca” oraz Spotkanie z legendarną Gwiazdą.
Zapraszamy, bilety do nabycia w sklepiku i kancelarii
parafialnej. Bilety w przedsprzedaży po $30.00, w dniu
koncertu po $35.00. O rezerwacje prosimy dzwonić
917-860-6931. Serdecznie zapraszamy!

