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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 
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor 



THE TRANSFIGURATION OF THE LORD 
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

6 SIERPNIA 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for parish needs. May God 

reward you for your generosity! 
 

THIS WEEK: 
1. Monday — Saturday: CCD Religion & Polish School 

registration in the rectory during parish office hours. 
Registration will be open until August 15th. 

2. Tuesday: Saint Dominic, Priest 
3. Wednesday: Saint Teresa Benedicta of the Cross,  

 Virgin, Martyr  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm  
 Mass. 

4. Thursday: Saint Lawrence, Deacon, Martyr 
5. Saturday: Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm. 

*Novena prayers after 7:00am Mass. 
 

NEXT SUNDAY:   XlX SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Father Marcin Surga, CSsR from the Congregation of 

the Most Holy Redeemer in Perth Amboy, will deliver the 
homily during all Masses. The Second collection is for 
Missionary Cooperation Plan. 

 

OTHERS: 
1. The 2018 Mass book is now open. 
2. 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. 

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. Invitations & lottery 
booklets for the parish picnic were sent out to all 
parishioners. We ask that parishioners fill out the raffle 
books and return them to the rectory or place them into 
the Sunday basket during Mass Collections. We ask 
every parishioner to take part in their role of 
returning filled out booklets and placing a donation 
towards our picnic. 

4. Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host a 
spiritual 4-day Walking Pilgrimage on August 10th – 13th, 
from their church in NJ to Our Lady of Czestochowa 
Shrine in Doylestown, PA. Walkers range from infants to 
people well into their 70’s. You may join our spiritual trip 
any day of the journey and for as many days as you 
wish. Register by mail before July 31st for the 
discounted prices. More information can be found 
onwww.walkingpilgrimage.us, or call 908-637-4269. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 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. Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej 
Szkoły będą trwały do 15 sierpnia. 

2. Wtorek: Wpomnienie św. Dominika, prezbitera 
3. Środa: Święto św. Teresy Benedykty od krzyża, 

 Dziewicy i Męczennicy  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

4. Czwartek: Święto św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika 
5. Sobota: Spowiedz: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.  

*Nowenna do M. B. Częstochowskiej po Mszy św. o  
 godz. 7:00 rano. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:    XlX NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. W przyszłą niedziele naszym gościem będzie Ks. 

Marcin Surga, CSsR, który wygłosi homilię podczas 
każdej Mszy św. Druga kolekta przeznaczona na 
Missionary Cooperation Plan. 

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

 
RÓŻNE: 
1. Msze św. na rok 2018 można zamawiać. 
2. 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. 

3. Parafialny piknik odbędzie się 3 września (Labor 
Dya weekend) od 1:00p.m. do 10:00p.m. Wszyscy 
parafianie i przyjaciele parafii są zaproszeni. Zwracamy 
się do wszystkich parafian o odpowiedź na 
korespondencję wysłaną w zaproszeniu na piknik 
poprzez wykupienie loterii oraz złożenie donacji na 
piknik. Książeczki loteryjne można zwrócić pocztą lub 
wrzucić na tacę podczas zbierania kolekty w niedziele. 

4. Czterodniowa piesza pielgrzymka (od 10 do 13 sierpnia) 
z parafii św. Piotra i Pawła w Great Meadows, NJ do 
Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w 
Doylestown, PA. W pielgrzymce mogą wziąć osoby od 
niemowląt do 70 roku życia. Po więcej informacji, 
prosimy dzwonic na 908-637-4269 lub odwiedzić stronę 
www.walkingpilgrimage.us. 

Zapowiedzi Przedślubne 
      lI   Dawid Duma  —  Jessica Marut 
      Il   Pawel Ciesluk  —  Anna Kozlowska 
      lI   Sebastian Hanas  —  Iwona Sudol 
      Il   Grzegorz Klecha  —  Paulina Kulig 

 

   +Henryk Plawecki 
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Sobota, 12 sierpnia, Chrzty: 
 

11:00AM    Amelia Tkach 
 
Congratulations to the parents of 

the newly-baptized child. May 
God bless you always. 

Święto Przemienienia Pańskiego 
 

Święto Przemienienia Pańskiego 
zwane także epifanią lub teofanią 

obchodzi Kościół katolicki 6 sierpnia. 
Liturgia tego dnia wspomina opisane 

w ewangeliach wydarzenie, przez 
które Chrystus objawił swoje bóstwo. 

 

 Czytany w liturgii ewangeliczny 
opis Przemienienia Pańskiego pełen 
jest znaczeń symbolicznych: góra, 

światło i obłok są w Biblii charakterystyczne dla objawień 
Boga. "Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego 
Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam 
przemienił się wobec nich" (Mt 17,1). Twarz Jezusa 
zajaśniała jak słońce, szata była biała jak światło, ukazali 
się też Mojżesz i Eliasz a z obłoku dobiegł głos Boga. 
 

 Są oni świadkami, którzy potwierdzają widzenie 
Apostołów i wskazują, że całe objawienie prowadzi do 
Jezusa. Dodatkowym i niepodważalnym uwierzytelnieniem 
jest głos Ojca, który mówi: "To jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" (Mt 17,5). 
 

 Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę 
Apostołów oraz przygotować ich na przeżycie męki i 
śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do chwały 
objawionej przez Jezusa dochodzi się przez cierpienie i 
śmierć. Tak jak każda teofania (czyli objawienie bóstwa) 
Przemienienie Pańskie budzi fascynację i zachwyt ale 
zarazem lęk, dlatego św. Piotr powiedział najpierw: 
"dobrze, że tu jesteśmy" a w chwilę później uczniowie 
"upadli na twarz i bardzo się zlękli". W religioznawstwie 
mówi się, że Bóg jest "mysterium fascinosum et 
tremendum", czyli tajemnicą fascynującą i przerażającą. 
 

 W chrześcijaństwie wschodnim święto Przemienienia 
obchodzone było już w V wieku. Do dziś zajmuje ono w 
liturgicznym kalendarzu chrześcijańskiego Wschodu jedno 
z najważniejszych miejsc. Przemienienie jest też bardzo 
częstym motywem ikonografii wschodniej. 
 

 Na Zachodzie pierwsze wzmianki o tym święcie 
pochodzą z VII i VIII wieku. Bardziej upowszechniło się 
ono w okresie wypraw krzyżowych, kiedy bardzo 
popularne były pielgrzymki do Ziemi Świętej, w tym także 
na Górę Tabor, uznawaną za górę przemienienia. 
 

 W 1457 r. papież Kalikst III, jako wyraz 
wdzięczności za zwycięstwo nad Turkami odniesione 
6 sierpnia 1456 r. pod Belgradem, wprowadził je do 
liturgii całego Kościoła katolickiego. W 1964 r. Górę 
Tabor odwiedził papież Paweł VI, który jako pielgrzym 
przemierzał Ziemię Świętą. 

Saint Dominic  
Feast Day: August 8 

 
 Truth was Dominic's motto and his 
goal. Dominic was born in Spain, the 
youngest of four children. He was 
educated by his uncle, a priest. Dominic 
became a priest and joined a religious 
community. Soon he became the prior, 
or head. 
 

 Dominic might have lived his whole life in that 
monastery if he had not gone with his bishop to northern 
Europe in 1204. As they traveled, Dominic saw that many 
people were following heretics, or false teachers. One 
heresy was Albigensianism, named for the French town of 
Albi where it had begun. These who followed this heresy 
taught that people do not have a free will. They taught that 
marriage was bad, but suicide and the killing of elderly or 
fatally ill people could be good. Because these heretics 
lived strict lives with little comfort, people believed them. 
 

 Dominic saw that the Catholics sent by the pope to 
preach against the heresies lived in comfort. The people 
would not accept their teaching because their lives did not 
support what they taught. Dominic, his bishop, and three 
Cistercian monks went from city to city preaching the truth 
of Christ, using the Bible. They went on foot, depending on 
others for food and a place to sleep. Soon people returned 
to the faith—not only because of what these preachers 
said, but because of how they lived. 
 

 In 1206 Dominic began an order of religious women. 
At one point the bishop died, and the three monks left 
Dominic. To make matters worse, war broke out between 
the heretics and some Church members. Dominic's 
mission seemed to be failing. At this time he was greatly 
supported by the prayers and encouragement of the 
Sisters. 
 

 By 1215 a few men had joined Dominic in his work of 
preaching. He founded the Order of Preachers, better 
known as the Dominicans. Dominic urged his members to 
study and to pray. Then they would be ready to preach. 
Dominic realized that to be true witnesses of the Gospel, 
Dominicans could not be wealthy. His followers also 
deeply loved the Blessed Virgin Mary and spread devotion 
to her through the rosary. 
 

 Dominic's community was different from most 
because his friars traveled and preached instead of 
staying in their monastery. Dominic's order tried to reach 
the well-educated who were deceived by heresy, while the 
Franciscans went to the poor and uneducated. 
 

 While St. Dominic was on a preaching mission 
through northern Italy, he died, only six years after he had 
founded his community. 
 

 Dominic was able to draw the members of this 
community together and inspire them to love and forgive 
one another. He was outstanding for his love of truth, his 
clear thought, his organizing ability, and his sensitive, 
loving nature. For Dominic, love for people was part of his 
love for God. 



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 

”Lay all your cares about the future trustingly in God’s 
hands, and let yourself be guided by the Lord just like a 
little child...” 

 - Saint Teresa Benedicta of the Cross 


