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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 



NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

13 SIERPNIA 2017 

TODAY: 
1. Father Marcin Surga CSsR, will deliver the homily 

during all Masses. The Second collection is for 
Missionary Cooperation Plan. May God reward you for 
your generosity! 

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

registration in the rectory during parish office hours. 
Registration will be open until August 15th 2017. 

2. Monday: Saint Maximilian Kolbe, priest, martyr 
*1:00pm Leisure Club meeting in the Youth Center. 

3. Tuesday:    The Assumption of the 
                      Blessed Virgin Mary 
*Holy day of obligation. 
*Masses at 7:00am, 10:30am, and 7:00pm.  
*Blessing of flowers during every Mass. 

4. Wednesday:  Saint Stephen of Hungary  
*O. L. of Perpetual Help Devotions after the 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. Saturday: Saint John Eudes, priest 
*Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm. 
*Novena prayers after 7:00am Mass. 

 
NEXT SUNDAY:   XV SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
 
OTHERS: 
1. The 2018 Mass book is now open. 
2. The Parish Picnic will be held on Sunday, September 

3, from 1:00 - 10:00pm. All of our parishioners and 
friends are invited. Invitations & lottery booklets for the 
parish picnic was 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 baskets 
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. 

DZISIAJ: 
1. Naszym gościem będzie Ks. Marcin Surga, CSsR, który 

wygłosi homilię podczas każdej Mszy św. Druga kolekta 
przeznaczona na Missionary Cooperation Plan. Za 
wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 

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. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Wtorek: 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 2017.  

2. Poniedziałek: Wspomnienie św. Maksymiliana Marii  
 Kolbego, prezbitera i męczennika  
*Zebranie Leisure Club o godz. 1:00pm w budynku  
 Youth Center. 

3. Wtorek: Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej  
                                  Maryi Panny   
*Święto obowiązkowe.  
*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00 wieczorem.  
*Poświęcenie ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. 

4. Środa: Wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla 
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

5. 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. 

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

 

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

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

Zapowiedzi Przedślubne 
      IlI   Dawid Duma  —  Jessica Marut 
      IIl   Pawel Ciesluk  —  Anna Kozlowska 
      lII   Sebastian Hanas  —  Iwona Sudol 
      IlI   Grzegorz Klecha  —  Paulina Kulig 

Remont Kościoła 
Anonymous      $500 
 
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 
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Sobota, 19 sierpnia, Chrzty: 
 

10:00AM   Kamila Ewa Gielbuda 
12:00PM    Juliette Korytkowski 
 
Congratulations to the parents of 

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

Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

 Prawda o Wniebowzięciu 
Matki Bożej stanowi dogmat naszej 
wiary, choć formalnie ogłoszony 
stosunkowo niedawno przez 
papieża Piusa XII 1 listopada 
1950r w konstytucji apos-tolskiej 
Munificentissimus Deus: 
 

"...powagą Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, świętych Apostołów 
Piotra i Pawła i Naszą, ogłasz-

amy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony 
przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja 
zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z 
duszą i ciałem została wzięta do chwały 
niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105). 
 

 Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w 
bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i 
niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym 
dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz 
Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i 
obyczajów, jest nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, 
że prawda ta była od dawna w Kościele uznawana. Papież 
ją tylko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem 
potwierdził i usankcjonował. 
 

 Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała 
swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do 
swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, 
było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już 
w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na 
Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia 
osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to 
musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. 
W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII. 
Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701) 
ustanawia na tę uroczystość procesję. Papież Leon IV 
(+855) dodał do tego święta wigilię i oktawę. 
 

 Z pism św. Grzegorza z Tours (+594) dowiadujemy 
się, że w Galii istniało to święto już w VI w. Obchodzono je 
jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale na to 
święto, używanym wówczas w Galii, czytamy, że jest to 
"jedyna tajemnica, jaka się stała dla ludzi - Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny". W prefacji zaś znajdujemy 
słowa: "Tę, która nic ziemskiego za życia nie zaznała, 
słusznie nie trzyma w zamknięciu skała grobowa". 
 

 15 sierpnia obchodzą pamiątkę tej tajemnicy również 
Chaldejczycy, Syryjczycy i maronici. Kalendarz koptyjski 
pod dniem 21 sierpnia opiewa Wniebowzięcie ciała Matki 
Bożej do nieba. Różne bywają nazwy tej uroczystości: 
Wzięcie Maryi do nieba, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznien-
ie Maryi. Nie wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na 
Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Matki 
Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej konstytucji 
apostolskiej nie mówi nic o śmierci, a jedynie o 
chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. 
Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem 
została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła 
do chwały nie umierając, lecz "zasypiając". 

Saint Maximilian Kolbe 
 

Father Kolbe, like Jesus, 
offered Himself 

Feast Day August 14 
 

 During the Second 
World War, Father Maximilian 
Kolbe gave shelter to 
thousands of Polish people, 
both Christians and Jews. He 
risked his life to help these 
suffering people. On February 
17, 1941, he was caught and 
sent to a prison in Warsaw. A guard who saw his 
Franciscan habit and his rosary asked, “Do you believe in 
Christ?” Father Kolbe answered, “Yes, I do.” The guard 
struck him in the face and asked again. Father Kolbe kept 
giving the same answer, and the guard kept beating him. 
 After that, Father Kolbe was given a striped convict’s 
uniform and the number 16670. He was sent to a 
concentration camp, where he endured very hard work 
and beatings that almost killed him. Even then, he secretly 
heard confessions and spoke to the other prisoners about 
God’s love. When food was brought in, he let others take 
their share first. Sometimes there was nothing left for him. 
 One day a prisoner escaped from the camp. To 
punish the rest of the prisoners, the officers said 10 men 
would be killed. These men would be dropped into a pit 
and left to slowly and painfully starve to death. The guards 
chose the 10 men. As the men were gathered, one cried 
out, “My wife, my children! I shall never see them again!” 
From the watching crowd, another prisoner stepped 
forward. “I will take his place,” he said. It was Father 
Kolbe, prisoner 16670. 
 While they were in the pit, Father Kolbe led the nine 
other men in prayer & song. The depths of that pit 
sounded like a church full of people. No one had heard 
anything like it in the prison before. Father Kolbe prayed 
and suffered bravely, as Jesus did. He gave his life for 
another, & he lifted the spirits of the other 9 men who died. 
 After his death, the news of Father Kolbe’s great love 
spread to the whole world. In 1982, he was canonized. We 
celebrate this saint’s feast day on August 14. Pope John 
Paul II said of Father Kolbe, “He won a victory of love. He 
loved both his fellow prisoners and those who put him to 
death. There is no greater love than this.” 



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. 

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 

‘An example I often use to 
illustrate the reality of vanity, is 

this: look at the peacock; it's 
beautiful if you look at it from the 

front. But if you look at it from 
behind, you discover the truth... 
Whoever gives in to such self-

absorbed vanity has huge misery 
hiding inside them.” 

 
~Pope Francis  

 MIŁOŚĆ JEST 
NAJWAŻNIEJSZA 

 
spektakl poetycko-muzyczny 

do wierszy  
KAROLA WOJTYŁY 

 
 

niedziela, 10 września 
po Mszy św. o godz. 10:30 rano 

w kościele 

 

Reżyser i wykonanie: Krzysztof Kamiński 
 

 

WSTĘP WOLNY 
 

SERDECZNIE   WSZYSTKICH   ZAPRASZAMY!! 


