
 

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 

HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 
Tel.: 973-928-4885            www.akademiamalucha.us 

e-mail: info@akademiamalucha.us 

Kancelaria Parafialna jest czynna: 
 

 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. 

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. 
 

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. 

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. 

Parish Office Hours 
 

 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. 

Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki 
Tel:  973-473-1578  www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola 

 

Rev. A. Stefan Las, Pastor 



THE MOST HOLY TRINITY 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

11 CZERWCA 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May 

God reward you for your generosity! 
2. Pictures from Confirmation and the First Holy Communion 

Masses can be obtained after every Mass. 
 
THIS WEEK: 
1. Monday — Saturday: CCD Religion & Polish School 

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Monday: 1:00pm Leisure Club meeting in Youth Center. 
3. Tuesday: Saint Anthony of Padua, Priest, Doctor of the 

church 
4. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after 

7:00pm Mass. 
5. Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. 

After Mass, devotion to St. John Paul II, plenary 
indulgence, and veneration of the relic. 

6. Friday: The Holy Rosary Young Men’s Club, founded in 
1927, will celebrate its 90th Anniversary with a beefsteak-
dinner dance at 6pm in the parish hall. Dancing to the 
music of Jimmy Sturr Orchestra featuring Polish & 
American music.  

7. Saturday: Novena prayers to Our Lady of Czestochowa   
 after the 7:00am Mass. 
*Confession 7:00am & 4:00-5:00p.m.  

 
NEXT SUNDAY:    THE FEAST OF THE BODY AND 
                                        BLOOD OF CHRIST 
1. We will pray for the intention of all fathers and husbands 

during all Masses. May God bless all Fathers with 
abundant graces. 

2. Second collection is for Seminarian Education.  
3. Procession to the four altars outside of the shrine will 

be after 10:30am High Mass (weather permitting). All of 
our parishioners & friends are encouraged to take part in 
this procession. All children who received First Holy 
Communion this year, should attend in their communion 
attire. 

4. Due to the unprecedented requests for assistance from 
Catholic Charities’ food pantries and in order to fulfill our 
obligations to the poor, Bishop Serratelli has authorized a 
Diocesan-wide food collection in all parishes. Our parish 
has been asked to provide canned food. We 
encourage all of our parishioners to take part in this food 
pantry to help the poor in our Diocesan community of 
Morris, Passaic, and Sussex counties. The canned 
vegtables can be left in the drop off box, found under the 
choir, by the back entrances to the church, or at the parish 
during office hours. May God reward you for your 
generosity. 

 
OTHERS: 
1. July 22-23, bicycle pilgrimage from our shrine in 

Passaic to the National Shrine of Our Lady of 
Czestochowa in Doylestown, PA. All interested are asked 
to contact the parish rectory. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Po każdej Mszy św. będzie można nabyć zdjęcia z 

Bierzmowania i Pierwszych Komunii św. 
3. O godz. 9:15am w auli spotkanie „przystanek Historia 

Nowy York” organizowane przez Stowarzyszenie Pamięć.  
 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Sobota: Zapisy dzieci na lekcje Religii i 

zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia Kancelarii 
parafialnej. 

2. Poniedziałek: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Yth Ctr 
3. Wtorek: Wspomnienie św. Antoniego z Padwy prezbitera  

 i doktora Kościoła  
*O godz. 7:00pm Msza św. nabożeństwo fatimskie z   
 procesją ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Zachęcamy   
 dzieci do sypania kwiatów oraz wiernych do licznego  
 udziału. 

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

5. Czwartek: Msza św. i nabożeństwo ku czci św. Jana 
Pawła II. Po Mszy św. zebranie w auli parafialnej 
wszystkich członków Duchowej Adopcji dziecka 
poczętego. 

6. Sobota: Spowiedz: 6:45 rano i 4:00-5:00pm.  
*Nowenna do M. B. Częst. po Mszy św. o godz. 7:00  
 rano. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA: UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA  
                                               I KRWI CHRYSTUSA 
1. Podczas wszystkich Mszach św. będziemy się modlić w 

intencjach ojców i mężów żyjących i za tych którzy odeszli 
już do wieczności. Niech Bóg Ojciec obdarza Was 
wszelkimi łaskami w wypełnianiu powołania 
Ojcowskiego i rodzicielskiego. 

2. Druga kolekta przeznaczona na kształcenie kleryków. 
3. Procesja do czterech ołtarzy na parkingu wokół 

kościoła po Mszy św. o godz. 10:30 rano. Dzieci, które 
przystąpiły w tym roku do Pierwszej Komunii św. prosimy 
o udział w procesji Bożego Ciała w ubraniach 
pierwszokomunijnych. Dziewczynki zachęcamy do 
sypania kwiatów i chłopców do udziału w procesji. 
Zachęcamy także małe dziewczynki w strojach ludowych 
do sypania kwiatów. 

4. Nasza wspólnota parafialna Sanktuarium Św. Jana Pawła 
II, parafia Matki Bożej Różańcowej została poproszona o 
zbiórkę żywności w puszkach. Powyższe artykuły należy 
składać w pojemniku, który znajduje się pod chórem. 
Żywność można składać do końca czerwca. Za wszystkie 
dary serca składamy staropolskie „Bóg zapłać”. 

 

RÓŻNE: 
1. Sobota 24 czerwca, o godz. 6:00 wieczorem zebranie 

członków Gwardii Honorowej na plebanii. 
2. 22-23 lipca, pielgrzymka rowerowa z naszego 

Sanktuarium do Amerykańskiej Częstochowy. Chętnych 
prosimy się zgłaszać na plebanie. 



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. 
 

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. 
 

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 uczczenie relikwii. 
 

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. 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2017 - 2018 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2017/2018 trwają do 15 sierpnia 2017 w 
godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Po 15 sierpnia 
będzie pobierana dodatkowa opłata $50.00 od dziecka na 
pokrycie kosztów reorganizacji klas i dodatkowe 
zamawianie podreczników. Całość opłaty za szkołę, lekcje 
religii, za książki i bilet na bal andrzejkowy uiszczamy z góry 
przy rejestracji dziecka i opłaty są bezzwrotne. Jeżeli ktoś 
nie jest w stanie dokonać całej opłaty, prosimy zgłosić się 
do ks. Proboszcza. Jeżeli wymienione opłaty nie zostaną 
uiszczone do końca 31 grudnia 2017 roku, dziecko nie 
będzie mogło kontynuować nauki w naszej placówce. 
 Zajęcia Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego 
Przedszkola będą odbywały w Soboty od 9:00 rano do 1:30 
po południu. 
 

   Polska Szkoła czesne: 
   Jedno dziecko $290.00 
   Dwoje dzieci   $520.00 
   Troje dzieci   $650.00 
*Każda rodzina jest zobowiązana złożyć dotację $50 na cele 
szkolne w postaci wykupienia 1 biletu na bal Andrzejkowy. 

 

 Opłata za lekcje Religii dla parafian czynnie biorących 
udział w życiu wspólnoty parafialnej wynosi odpowiednio:  
        $ 85.00 za jedno dziecko 
        $130.00 za dwoje dzieci 
        $150.00 za troje dzieci 
 

 Dla wszystkich pozostałych opłata za lekcje religii 
wynosi odpowiednio:   $135.00 za jedno dziecko 

      $180.00 za dwoje dzieci 
      $200.00 za troje dzieci 

 

 Prosimy o zapisywanie dzieci i nie odkładanie tego, 
gdyż liczba uczniów w klasach jest ograniczona. 

Saint Anthony of Padua 
Feast day:  June 13 

There is perhaps no more loved and 
admired saint in the Catholic Church than 
Saint Anthony of Padua, a Doctor of the 
Church. Though his work was in Italy, he 
was born in Portugal. He first joined the 
Augustinian Order and then left it and 
joined the Franciscan Order in 1221, when 
he was 26 years old. The reason he 

became a Franciscan was because of the death of the five 
Franciscan protomartyrs -- St. Bernard, St. Peter, St. Otho, 
St. Accursius, and St. Adjutus -- who shed their blood for 
the Catholic Faith in the year 1220, in Morocco, in North 
Africa, and whose headless and mutilated bodies had 
been brought to St. Anthony's monastery on their way 
back for burial. St. Anthony became a Franciscan in the 
hope of shedding his own blood and becoming a martyr. 
He lived only ten years after joining the Franciscan Order. 


