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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 



FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

9 LIPCA 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 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 the Youth 

Center. 
3. Tuesday: Saint Benedict, Abbot 
4. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after the 

7:00pm Mass. 
5. Thursday: Saint Henry 
6. Friday: Saint Kateri Tekakwitha, Virgin 
7. Saturday: Saint Bonaventure, Bishop, Doctor of the 

Church 
*Confession 6:30am & 4:00-5:00p.m. 
*Novena prayers to Our Lady of Czestochowa  
 after the 7:00am Mass. 

 
NEXT SUNDAY:       XV SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for air conditioning. 
 
OTHERS: 
1. The 2018 Mass book is now open. 
2. 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. 

3. 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. 

4. Sunday, August 6, The Transfiguration of the Lord. 
5. Tuesday, August 15, The Assumption of the Blessed 

Virgin Mary. Masses at 7:00am, 10:30am, and 7:00pm. 
Blessing of flowers during every Mass. 

6. 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. 

7. Fish Fry – Peruvian style - sponsored by Our Lady of 
Victories Church in Paterson – Sunday, July 30, 2017 - 
Tickets at only $10 – includes fried fish, rice, fried yucca 
and salad. Come and enjoy the delicious Peruvian 
desserts, Music, raffles and more… For tickets contact 
the rectory at (973) 279 -0487. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 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. Wtorek: Święto św Benedykta, Opata, patrona Europy 
4. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 
5. Czwartek: 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. 

6. Sobota: Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i 
doktora Kościoła  
*Spowiedź: 6:30 rano oraz 4:00 - 5:00 po południu. 
*Nowenna do M. B. Częstochowskiej po Mszy św. o  
 godz. 7:00 rano. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XV NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na chłodzenie kościoła. 
 
RÓŻNE: 
1. Msze św. na rok 2018 można zamawiać. 
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. Niedziela, 6 sierpnia, Święto Przemienienia Pańskiego.  
5. Niedziela, 13 sierpnia, godz. 7:00pm Msza św. 

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

6. Wtorek, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 7:00 i 
10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem. Poświęcenie ziół i 
kwiatów podczas każdej Mszy św. 

7. Parafialny piknik odbędzie się 3 września (Labor 
Day Weekend) od 1:00p.m. do 10:00p.m. Wszyscy 
parafianie i przyjaciele parafii są zaproszeni. 
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„W Sercu Chrystusa miłość Boża 
wychodzi naprzeciw całej ludzkości. 

(...) Często bowiem człowiek 
współczesny czuje się zagubiony, 

rozdarty. Serce Chrystusa jest 
siedzibą powszechnej komunii z 

Bogiem Ojcem, jest siedzibą Ducha 
Świętego. Aby poznać Boga, trzeba 
nam znać Jezusa i żyć w harmonii z 
Jego Sercem, jak On miłując Boga i 

bliźniego.” 
 

Jan Paweł II 
Rzym, 8 VI 1994 

Saint Kateri Tekakwitha 
Feast day July 14 

 Kateri Tekakwitha is called the 
Lily of the Mohawks. Her name 
Tekakwitha means “putting things in 
order.” She put her life in order in a 
short time. 
 Kateri was a Mohawk Indian 
born in what is now Auriesville, New 
York, ten years after Isaac Jogues 
and his companions were martyred 

there. Her mother was a Christian Algonquin Indian, and 
her father was a pagan Mohawk chief. Her parents and a 
brother died of smallpox when she was only four. Kateri 
recovered from the disease, but it left her eyes weak and 
her face scarred. 
 Anastasia, a friend of Kateri’s mother, took care of her 
and told her stories about the Christian God. When 
Anastasia left for Canada to join other Christians there, 
Kateri’s uncle, a Mohawk chief, took Kateri as his 
daughter. 
 When Kateri’s uncle and aunts wanted her to marry, 
she refused. She felt that the Great Spirit was the only one 
she could love. This angered her uncle. 
 Kateri learned more about God from a missionary and 
asked to be baptized. She was baptized on Easter 
Sunday. It was hard for Kateri to live as a Christian. Her 
people expected her to work in the fields on Sunday, the 
Lord’s Day. Sometimes they didn’t feed her. Children 
made fun of her and threw stones at her. Kateri endured 
this for two years. 
 Finally a priest advised Kateri to go to Canada where 
she would be with other Christians. One day when her 
uncle was not home, she left for Canada with a Christian 
named Hot Ashes. When Kateri’s uncle found out she was 
missing, he followed her but did not catch her. 
 Kateri brought with her a note from the missionary 
priest to a Canadian priest that said, “I send you a 
treasure, Katherine Tekakwitha. Guard her well.” Kateri 
lived an outstanding Christian life. She went to Mass daily, 
made frequent visits to the Blessed Sacrament, and 
prayed the rosary often. She cared for the sick and the old 
and taught the children. She did much penance. 
 Kateri suffered from bad headaches. She was not 
strong and could eat very little. When she died at the age 
of twenty-four, the scars on her face disappeared and she 
was beautiful. Kateri’s last words were, “Jesus, I love you.” 

Loyola Press 

 
Św. Benedykt 

 
 Św. Benedykt urodził się w 
Nursji (położonej w środkowej 
Italii) ok. roku 480. Studiował w 
Rzymie, ale zrażony rozpustnym 
życiem jego mieszkańców, 
uciekł do pustelni pod Subiaco. 
W pobliżu swoją pustelnię miał 
św.Roman, który wprowadził św. 
Benedykta w zagadnienia 
ascezy chrześcijańskiej. Wieść o 
świętości Benedykta rozeszła 
się dość szybko. Zaczął on 
gromadzi wokół siebie coraz 
więcej uczniów. Wkrótce po tym 
zbudował pierwsze klasztory, gdzie mnisi żyli według 
ustalonej reguły. Reguła benedyktyńska należy do 
najbardziej rygorystycznych. Wyznacza ona drogę do 
doskonałości religijnej poprzez praktykę panowania nad 
sobą, umartwienia, ćwiczenie pokory, posłuszeństwa, 
poprzez modlitwę, wyciszenie i odosobnienie się od świata 
i jego trosk. Była ona podstawą życia klasztornego 
wszystkich zakonów i kongregacji Europy Zachodniej. W 
roku 529 Benedykt wyjechał do Monte Cassino, gdzie 
złożył najsłynniejsze z benedyktyńskich opactw. Miejsce to 
szybko stało się ośrodkiem życia religijnego ówczesnej 
Europy. Niedługo później, niedaleko Monte Cassino, 
powstał zakon benedyktynek, gdzie pierwszą zakonnicą 
została św.Scholastyka – rodzona siostra św.Benedykta. 
 Benedykt umarł 21.marca 543 roku przed ołtarzem 
klasztoru na Monte Cassino tuż po przyjęciu komunii 
świętej – dlatego jest patronem dobrej śmierci. W roku 
1964 został ogłoszony przez papieża Pawła VI patronem 
Europy. Atrybutami świętego są: księga, kruk trzymający w 
dziobie zatruty chleb, wiązka rózg, kielich ze żmiją. 
 Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie 
nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej 
miłości Jezusa Chrystusa. Często czynił znak krzyża, z 
jego pomocą pokonywał własne ciężkie pokusy. W życiu 
św. Benedykta, Bóg mocą tego znaku w cudowny sposób 
niweczył złe zamiary i omamy szatańskie. Dzięki modlitwie 
m.in. pękło naczynie z trucizną przeznaczoną dla 
świętego. W XVII w. ustalił się ikonograficzny typ 
medalika, z wizerunkiem św. Benedykta na jednej stronie i 
krzyżem z literami na odwrocie. Ten medal rozszedł się z 
Niemiec, gdzie został po raz pierwszy wybity, po całej 
katolickiej Europie. O medaliku przeczytasz w dziale 
„Walka duchowa / Pierwsza pomoc”. 
 
 

Modlitwa do świętego Benedykta 
Boże, który ustanowiłeś świętego Benedykta opata 
wspaniałym nauczycielem w szkole służby Bożej, 

naucz nas, abyśmy ponad wszystko 
przedkładali Twoją miłość 

i zawsze szli drogą Twoich przykazań. Amen 



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. 

 

Całotygodniowe Polskie Przedszkole 
„Akademia Malucha” 

26 Wall Street, Passaic, New Jersey 
www.akademiamalucha.us 

Tel. 973-928-4885 
 
Oferujemy: 
Opiekę nad dziećmi od 2 i pól roku do 6 lat 
 Zajęcia od poniedziałku do piątku 
Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
 Zajęcia z logopedą 
Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 
Przygotowanie do zerówki 


