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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 



TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

25 CZERWCA 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for South & Latin American Missions 

and Bishops’ Overseas Relief. May God reward you for your 
generosity! 

 

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. Wednesday: Saint Irenaeus, Bishop, Martyr  

*O. L. of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm Mass. 
4. Thursday: Saints Peter and Paul, apostles 
5. First Saturday: Novena prayers to Our Lady of 

Czestochowa after the 7:00am Mass. 
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 

NEXT SUNDAY:       XIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
2. During all Masses veneration of the relic of Saint John Paul 

II and plenary indulgence, on the occassion of the 5th 
anniversary of the dedication of our Diocesan Shrine of 
Saint John Paul II.  
 A plenary indulgence can be gained only once a day. In 
order to obtain it, the faithful must, in addition to being in the 
state of grace: 1) have sacramentally confessed their sins; 
2) receive the Holy Eucharist; 3) pray for the intentions of the 
Supreme Pontiff. 

 

OTHERS: 
1. Saturday, July 22 - Sunday, July 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. 

2. On Sunday, July 23, during every Mass, we will pray for 
all drivers, and blessing of vehicles after every Mass. 
We encourage parishioners to make donations to the altar 
boys as a token of gratitude for their faithful service at the 
altar during Mass and devotions. 

3. The Parish Picnic will be held on Sunday, September 3, 
(Labor Day Weekend) from 1:00 - 10:00pm. All of our 
parishioners and friends are invited.  

4. The IHM New York Homeschool Conference will be held at 
Ramapo College - Student Center, 505 Ramapo Valley 
Road, Mahwah, NJ on Friday, July 28th (12pm - 6pm) and 
on Saturday, July 29th (9:30am - 3:30pm). This is the perfect 
event for those who are curious and want to discover more 
about Catholic homeschooling. Admission is free and pre-
registration is not required. For more info, please visit 
www.ihmconference.org or email: info@ihmconference.org. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje w Południowej 

Ameryce. Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg 
zapłać. 

 
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 godz. 1:00pm w 
budynku Youth Center. 

3. Środa: Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

4. Czwartek: Uroczystość Świętych Apostołów, Piotra i Pawła 
5. Pierwsza Sobota: Nowenna do M. B. Częstochowskiej po 

Mszy św. o 7:00 rano.  
*Spowiedź: 6:30 rano i 4:00 - 5:00 po południu.  
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.  
 Zakończenie Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
2. Podczas każdej Mszy św. uzyskanie odpustu zupełnego i 

ucałowanie relikwii Św. Jana Pawła II z okazji 5tej rocznicy i 
ustanowienia Diecezjalnego Sanktuarium Św. Jana Pawła II. 
 Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za 
grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać 
wierny, odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu 
pewnych określonych warunków - przy pomocy Kościoła, 
który jako służebnica odkupienia autorytatywnie 
rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia 
Chrystusa i Świętych. Odpustami są czynności wiernych, w 
wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. 
kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).  Do uzyskania 
odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła 
obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech 
następujących warunków: 1) Spowiedź sakramentalna, 2) 
Komunia eucharystyczna, 3) modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego. 

 
RÓŻNE: 
1. Czwartek, 13 lipca, godz. 7:00pm Msza św. nabożeństwo 

fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej Fatimskiej. 
Zachęcamy dzieci do sypania kwiatów oraz wiernych do 
licznego udziału. 

2. Sobota 22 lipca - niedziela 23 lipca, pielgrzymka rowerowa 
z naszego Sanktuarium do Amerykańskiej Częstochowy. 
Chętnych prosimy się zgłaszać na plebanie. 

3. W niedziele, 23 lipca, poświęcenie pojazdów po każdej 
Mszy św. Poprzez wstawiennictwo św. Krzysztofa będziemy 
się modlić o błog. Boże dla wszystkich kierowców. 
Zachęcamy parafian do złożenia donacji dla ministrantów 
jako dowód wdzięczności za ich wierną służbę przy ołtarzu 
podczas sprawowania Mszy św. i nabożeństw. 

4. Parafialny piknik odbędzie się 3 września (Labor Day 
Weekend) od 1:00p.m. do 10:00p.m. Wszyscy parafianie i 
przyjaciele parafii są zaproszeni. 

Niedziela, 25 czerwca, Chrzty: 
1:30PM    Isabella Wawrzycki 
2:00PM    Liliana E. Zakrzewska 
 

Congratulations to the parents of the 
newly-baptized children. May God 

bless you always. 
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Saints Peter & Paul 
Feast day: June 29 

 
 On June 29 the Church celebrates 
the feast day of Sts. Peter & Paul. As early 
as the year 258, there is evidence of an 
already lengthy tradition of celebrating the 
solemnities of both Saint Peter and Saint 
Paul on the same day. Together, the two 
saints are the founders of the See of 
Rome, through their preaching, ministry and martyrdom there. 
 Peter, who was named Simon, was a fisherman of Galilee 
and was introduced to the Lord Jesus by his brother Andrew, 
also a fisherman. Jesus gave him the name Cephas (Petrus in 
Latin), which means ‘Rock,’ because he was to become the 
rock upon which Christ would build His Church. Peter was a 
bold follower of the Lord. He was the first to recognize that 
Jesus was “the Messiah, the Son of the living God,” and 
eagerly pledged his fidelity until death. In his boldness, he also 
made many mistakes, however, such as losing faith when 
walking on water with Christ and betraying the Lord on the 
night of His passion. Yet despite his human weaknesses, Peter 
was chosen to shepherd God's flock. The Acts of the Apostles 
illustrates his role as head of the Church after the Resurrection 
and Ascension of Christ. Peter led the Apostles as the first 
Pope and ensured that the disciples kept the true faith. St. 
Peter spent his last years in Rome, leading the Church through 
persecution and eventually being martyred in the year 64. He 
was crucified upside-down at his own request, because he 
claimed he was not worthy to die as his Lord. He was buried on 
Vatican hill, and St. Peter's Basilica is built over his tomb. 
 St. Paul was the Apostle of the Gentiles. His letters are 
included in the writings of the New Testament, and through 
them we learn much about his life and the faith of the early 
Church. Before receiving the name Paul, he was Saul, a 
Jewish pharisee who zealously persecuted Christians in 
Jerusalem. Scripture records that Saul was present at the 
martyrdom of St. Stephen. Saul's conversion took place as he 
was on his way to Damascus to persecute the Christian 
community there. As he was traveling along the road, he was 
suddenly surrounded by a great light from heaven. He was 
blinded and fell off his horse. He then heard a voice saying to 
him, “Saul, Saul, why do you persecute me?” He answered: 
“Who are you, Lord?” Christ said: “I am Jesus, whom you are 
persecuting.” Saul continued to Damascus, where he was 
baptized and his sight was restored. He took the name Paul 
and spent the remainder of his life preaching the Gospel 
tirelessly to the Gentiles of the Mediterranean world. Paul was 
imprisoned and taken to Rome, where he was beheaded in the 
year 67. He is buried in Rome in the Basilica of St. Paul 
Outside the Walls. In a sermon in the year 395, St. Augustine 
of Hippo said of Sts. Peter and Paul: “Both apostles share the 
same feast day, for these two were one; and even though they 
suffered on different days, they were as one. Peter went first, 
and Paul followed. And so we celebrate this day made holy for 
us by the apostles' blood. Let us embrace what they believed, 
their life, their labors, their sufferings, their preaching, and their 
confession of faith.” 

Remont Kościoła 
Stanislaw Nieradka   $5,000 
Grzegorz Majowicz      $500 
Gena Siembab      $500 
Piotr i Monika Lupinski      $250 
Antoni i Stanislawa Bednarz      $200 
Halina Pajek      $100 
Stanislawa Trzeciak      $100 
Wanda Sak      $100 
 

Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, 
którzy złożyli ofiarę na remont kościoła. Niech Waszą ofiar-
ność wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
 

Dear Parishioners! 
 My most sincere and heartfelt thank you to those parish 
families who have already made their donation to our church 
renovations. God bless you for your generosity! 
         Fr. Stefan 

Zapowiedzi Przedślubne 
   l   Pawel Ciesluk & Anna Kozlowska 
   I   Dawid Duma & Jessica Marut 

Wdzięczni naszym Ojcom za poświęcenie 
i trud powołania ojcowskiego, otaczamy ich 

naszą miłością i modlitwą: 
W intencji: 
 Czesława Dubij rq. Anna Dubij 
 Kazimierza Chmiel rq. Leszek Hanusz 
 Edwarda Serafin rq. David i Wojciech Serafin 
 Pawła Siek rq. Marysia i Jaś Siek 
 Stanisława Truty rq. Wiesław Truty 
 Jana Pogorzelec, Sergio and Domenico Cacciola 
 Jana Lew rq. Mary Apryasz 
 Jana Isztok 
 Mariana Mulawka rq. Family 
 Henryka Dąbal; Bronisława Wąsik rq. Tomasz Dąbal 
 

Św. Józefie miej w opiece wszystkich naszych Ojców 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Miłosierdziu Bożemu polecamy Ojców, 
którzy odeszli już do wieczności: 

 + Stefan Jandura rq. Walter Jandura 
 + Stefan Jandura, Bartłomiej Jandura, Jan Pierwola 
 rq. Maria Jandura 
 + Jan Krudos, Ludwik Cisek rq. Anna i Zbigniew Cisek 
 + Stanisław Hanusz rq. Leszek Hanusz 
 + Zygmunt Jastrzębski, Antoni Szczech rq. Jan Jastrzebski 
 + Piotr, Jan, Jakub, Jan, Andrzej, Józef rq. Maria Bosak 
 + Józef Młynarczyk rq. Jolanta Młynarczyk 
 + Franciszek Niemira rq. Roman Niemira 
 + Antoni Łazorko rq. Anna Machaj 
 + Stanisław Czyszczoń 
 + Stanisław Haslinger rq. Emilia Marut 
 + Józef Łapczyński rq. Tadeusz Łapczynski 
 + Józef Lejawa rq. Jan Lejawa 
 + Andrzej Marek rq. Maria Kopałka 
 + Julian Soltys, Stanisław Wor rq. T. Michal Wor 
 + Franciszek Łyko rq. Teresa Wos 
 + Józef Rusnaczyk; Albin Isztok rq. Maria Isztok 
 + Antoni Sasiela, Jan Sasiela, Antoni Sudoł rq. L. Sudoł 
 + Józef Janiec, Stefan Reichert rq. Teresa Reichert 
 + Józef Olejarz, Adam Kowal rq. Janina Kowal 
 + Józef Kołmyjski, Józef Truchel, Stanisław Groszfeld 
 rq. Alina Truchel 
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

FATHER’S DAY INTENTIONS 2017 
Intencje polecone na Msze św. gregoriańskie 



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. 

Uroczystość Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła 

 

 Kościół już od roku 258 obchodził 
święto obu Apostołów św. Piotra i św. 
Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno 
na Zachodzie, jak i na Wschodzie, co by 
wskazywało na powszechne przekonanie, 
że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki 
bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że wspomnienia 
liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a od IV 
w. także dotyczyło to wyznawców. Uroczystość św. Pawła 
wraz ze św. Piotrem umieszczono w jednym dniu nie dlatego, 
aby równać go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. 
Chodziło o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli 
współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj 
w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w 
Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Ponadto według tradycji 
istniała opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj 
Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i w 
tym samym roku. 

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. 


