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

Rev. A. Stefan Las, Pastor
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor
Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki
Tel: 973-473-1578 www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola

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: 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

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
4 LUTY, 2018
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: Saint Agatha, Virgin, Martyr
2. Tuesday: Saint Paul Miki and Companians, Martyrs
3. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions
after the 7:00pm Mass.
4. Thursday: Saint Jerome Emiliani
5. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.
6. Saturday: Saint Scholastica, Virgin
*CCD Religion Classes at 9:00am.
*Polish School at 10:15am.
*Valentine’s Day Ball & Sashing Ceremony, honoring
the 2018 Marshal, Miss Polonia, & Junior Miss
Polonias. The Ceremony will take place at 7:00pm in
the auditorium. Tickets: $50 per person & can be
purchased at the parish office until Wednesday,
February 7th.

W TYM TYGODNIU:
1. Poniedziałek: Wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy
2. Wtorek: Wspomnienie świętych męczenników Pawła
Miki i Towarzyszy
3. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
4. Czwartek: Wsp. św. Hieronima Emilianiego, zakonnika
5. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.
6. Sobota: Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.
*Gwardia Honorowa i Komitet Parady Pułaskiego
zapraszają wszystkich parafian na Bal Walentynkowy
i mianowanie Marszałka i Miss Polonias 2018
Parady Pułaskiego o godz. 7:00pm. Wstęp: $50 od
osoby. Bilety można nabyć w kancelarii parafialnej do
środy 7 lutego.

NEXT SUNDAY: VI SUNDAY IN ORDINARY TIME
1. Second collection is for Diocesan Assessment.

PRZYSZŁA NIEDZIELA:
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne.

OTHERS:
1. Summary Contribution Statements for Tax Year
2017 were mailed to parishioners who contributed $250
or more throughout 2017. If a statement requires
correction, please contact the parish office.
2. Ash Wednesday, February 14
*Day of fast & abstinence.
*Masses: 7:00am, 10:30am, 5:00pm, & 7:00pm.
3. Parish Book fees for the 2018 year can be made during
Parish Office hours. Family: $20.00 Single: $10.00.
4. Candidate & Sponsor Applications for Confirmation
along with the Certificates of Baptism are due Febuary
24th during parish office hours.
5. Save the Date for "An Evening with Sisters" - Friday,
February 23rd from 7 - 8:30pm at Morris Catholic High
School (200 Morris Avenue, Denville). This event is
open to high school and college aged women to enjoy
an evening of conversation, prayer, food and fun! To
RSVP and for more details, please email Sister
Bernadette McCauley on or before February 20th:
sbernadette@scceast.org.
6. Dominican College is hosting an Open House for High
School and Transfer students and their families on
Saturday, Febryary 17, 2018 from 10:00am to 1:00pm.
The event will be held in our Hennessy Center. During
the Open House, students can tour the campus, meet
faculty and current students. Attendees will have the
opportunity to discuss financial aid, learn about the
Honors program and the very generous scholarships
and grants. Please visit www.dc.edu for more
information.

RÓŻNE:
1. Wykaz ofiar złożonych na parafie w 2017r. (do
rozliczeń podatkowych) zostały wysłane do wszystkich
parafian którzy ofiarowali $250 i więcej. Jeśli nastąpiła
pomyłka, prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.
2. Środa Popielcowa, 14 lutego, dzień ścisłego postu i
abstynencji. Wstrzymanie się od pokarmów
mięsnych. Msze św.: 7:00 i 10:30 rano, 5:00 i 7:00
wieczorem.
*Droga Krzyżowa o godz. 7:00pm w każdy piątek
Wielkiego Postu.
*Gorzkie Żale po Mszy św o godz. 10:30 rano w każdą
niedzielę Wielkiego Postu.
3. Opłatę przynależności do parafii na rok 2018, można
dokonać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej.
Rodzina: $20.00 i Osoby samotne: $10.00.
4. W czwartek, 15 lutego po Mszy św. o 7pm zebranie
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Niedziela, 4 luty, Chrzty:
2:00PM Aria E. Puchowski
3:30PM Natalia E. Leja
Sobota, 10 luty, Chrzty:
3:00PM Piotr Modla, Jr.
Congratulations to the parents
of the newly-baptized children.
May God bless you always.

Mr. Wojciech Szymanski
Marshal of 2018 Pulaski Day Parade
Diocesan Shrine of Saint John Paul II
Holy Rosary Parish Contingent

Natalia Kasperek & Gabriela Grodzki
2018 Junior Miss Polonias
Diocesan Shrine of Saint John Paul II
Holy Rosary Parish Contingent

Wojciech Szymanski was born
on in Łomża, Poland and lived in
Pniewo. He married Aneta in 1993. He
migrated to the United States with his
family in 1998. Currently he lives in
Elmwood Park with his wife, and two
children: Ewelina and Przemyslaw.
They have been members of the
Diocesan Shrine of Saint John Paul II,
Holy Rosary Church since 2001. He is
the owner of his own company for 17 years. Wojciech
Szymanski thanks the Pulaski Day Parade Committee for
their trust, and is honored to represent the shrine as the
2018 Marshal of the Holy Rosary Church Contingent.

Natalia Kasperek, daughter of Robert
and Malgorzata. Natalia along with her
parents lives in Wallington, where she
attends the 4th grade. Natalia speaks fluent
Polish and also reads and writes in the
Polish language. Since 1st grade, Natalia
attends CCD classes at the Diocesan
Shrine of Saint John Paul II in Passaic,
where she received the sacraments of
Baptism and First Holy Communion. Natalia finished all
academic achievements from kindergarten to 4th grade
with honor roll. Since 2011, Natalia practices judo in
Wallington where she won many medals from different
competitions around the US, proudly representing the
Polish judo club. She also takes swimming and piano
lessons. Even though Natalia was born in United States,
she is a young girl with a Polish heart filled with Polish
traditions. Natalia is a very responsible person and is
always willing to help others. Since Natalia has a big heart
for animals, in future she would like to become a
veterinarian.

Jessica Labuda - Miss Polonia 2018
Diocesan Shrine of Saint John Paul II
Holy Rosary Parish Contingent
Jessica Labuda, daughter of
Stanisław and Urszula, was born in
Passaic, New Jersey. She has two
brothers, Tomasz and Krzysztof, and a
sister, Diana. She lives in Wallington,
where she graduated from middle school
and high school. She attended religion
classes and the Polish School at the
Diocesan Shrine of Saint John Paul II,
Holy Rosary R.C. Church. There she also received the
sacraments of the Baptism, First Holy Communion, and
Confirmation. She is currently studying at Montclair State
University. Jessica actively participates in the Parish's life.
She feels honored to be chosen as Miss Polonia 2018.
She is very proud to be able to represent the Diocesan
Shrine of Saint John Paul II at the Pulaski Parade.

This may sound like heresy, but it is the greatest truth! It is
more difficult to let God love us, than to love Him! The best
way to love Him in return is to open our hearts and let Him
love us. Let Him draw close to us and feel Him close to us.
This is really very difficult: letting ourselves be loved by
Him. And that is perhaps what we need to ask today in the
Mass: 'Lord, I want to love You, but teach me the difficult
science, the difficult habit of letting myself be loved by
You, to feel You close and feel Your tenderness ! May the
Lord give us this grace.
~ Pope Francis

Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie
wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie,
ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się
obecny sam Bóg.

Gabriela Grodzki, daughter of Lidia
and Tomasz Grodzki, was born in
Ridgewood, New Jersey. She lives in
Elmwood Park along with her parents.
Gabriela is a fourth grade student in
Gilbert Public Elementary School in
Elmwood Park. She received the
sacraments of Baptism and First Holy
Communion at the Diocesan Shrine of
Saint John Paul II, Holy Rosary Church
in Passaic, where she also attends CCD Religion classes
and the Blessed Jerzy Popieluszko Polish Supplementary
School on Saturdays. Gabriela likes to dance and draw,
and is very helpful and responsible in all her tasks at home
and at school. In the future, she would like to become a
veterinarian.

“God loves us the way we are, and no sin, fault or mistake
of ours makes him change his mind. As far as Jesus is
concerned – as the Gospel shows – no one is unworthy of,
or far from, his thoughts. No one is insignificant. He loves
all of us with a special love; for him all of us are important:
you are important! God counts on you
for what you are, not for what you
possess. In his eyes the clothes you
wear or the kind of cell phone you use
are of absolutely no concern. He doesn’t
care whether you are stylish or not; he
cares about you! In his eyes, you are
precious, and your value is inestimable.”
~ Pope Francis

~Św. Jan Paweł II
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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
 W piątek, 16 lutego, lekcje religii nie będzie.
 W sobotę, 17 lutego, lekcji religii i zajęć Polskiej Szkoły
nie będzie.
 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.
Święta Scholastyka, dziewica
Scholastyka pochodziła z Nursji (w
środkowych Włoszech) i była siostrą bliźniaczką
św. Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi
skromny kościół pw. św. Benedykta. W
podziemiach kościoła pokazują część muru,
który stanowił dom rodzinny Scholastyki i
Benedykta.
Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem
św. Benedykta. Towarzyszyła też mu w jego podróżach i
naśladowała jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Kiedy
Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona założyła
podobny klasztor dla niewiast. Do dnia dzisiejszego istnieją
tam dwa klasztory na pobliskich wzgórzach: w Subiaco
męski klasztor św. Benedykta, a w Plombariola - żeński
klasztor św. Scholastyki. Można także oglądać grotę, gdzie
się spotykali na świętych rozmowach. Podobnie działo się
na Monte Cassino.
Kiedy spotkali się po raz ostatni na tej ziemi, ich
rozmowa przedłużyła się do nocy. Benedykt chciał już
odejść wraz ze swymi towarzyszami, ale siostra błagała go,
by jeszcze pozostał. Kiedy ten jednak stanowczo się temu
oparł i już zamierzał odejść, na prośbę Scholastyki zaczął
padać tak silny deszcz, że zmusił go do pozostania całą noc.
Święty brat uczynił swojej siostrze łagodną wymówkę: "Coś
uczyniła, siostro moja? Nie mogę wrócić do braci, którzy
dziwić się będą, że tak długo nie wracam". Na to Święta:
"Prosiłam cię, a ty mnie nie chciałeś wysłuchać. Zwróciłam
się przeto do Boga i zostałam wysłuchana". A potem ze
słodką przekorą dodała: "Jeśli ci tak spieszno, to idź teraz".
Wypowiadała te słowa w czasie, kiedy ulewa szalała na
zewnątrz.
Scholastyka umarła trzy dni później, 10 lutego 547 r.
Według relacji św. Grzegorza Wielkiego, zapisanej w jego
"Dialogach", trzeciego dnia po ostatnim spotkaniu, kiedy św.
Benedykt patrzył ze swojej celi na świat i na klasztor, w
którym żyła św. Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej
gołąbki, unoszącej się do nieba. Posłał natychmiast braci po
jej ciało i złożył je w grobie, który w kościele swego klasztoru
przygotował dla siebie. Jej relikwie znajdowały się we
Fleury, dokąd zostały przeniesione po najeździe
Longobardów na klasztor na Monte Cassino i zniszczeniu go
w roku 587. Obecnie są w Le Mans. Ich część otrzymało
Monte Cassino.
Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin
wszystkich benedyktynek. Czczona jest także jako patronka
Le Mans i Subiaco.

