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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 

mailto:info@akademiamalucha.us


FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

15 LIPCA 2018 

TODAY: 
1. Second collection is for air conditioning. May God bless 

you for your generosity! 
 
THIS WEEK:  
1. Monday — Saturday: CCD Religion & Polish School 

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Monday: Our Lady of Mount Carmel 
3. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after 

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

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

5. Saturday: Saint Lawrence of Brindisi, Priest, Doctor of 
 the Church  
*Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after the  
 7:00am Mass. 

 
NEXT SUNDAY:       XVI SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for four special church ministries: 

Catholic Communications & the Catholic University of 
America, Black & Indian Missions Office, & Ministry to 
Lepers. These valuable ministries deserve our support. 

2. 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. 

 
OTHERS: 
1. The 2019 Mass book is now open. 
2. America’s Polka King, Jimmy Sturr and His Orchestra, will 

be performing a FREE concert in Third Ward Park, 
Passaic on Thursday, July 26 at 7:30 p.m. The park is 
located at the corner of Van Houten Avenue and Passaic 
Avenue across from the train station. Join the free fun and 
listen to polkas and Polish and American music. Bring the 
family for a musical night under the stars. For more 
information call Greg at 973-473-5111. 

3. Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host a 
spiritual 4-day Walking Pilgrimage on August 9

th
 – 12

th
, 

from their church in New Jersey to Our Lady of 
Czestochowa Shrine in Doylestown, PA. Walkers range 
from infants to people well into their 70’s. You may join 
their 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 on 
www.walkingpilgrimage.us, or 908-637-4269. 

4. Monday, August 6, The Transfiguration of the Lord. 
Masses: 7:00am & 7:00pm. 

5. Wednesday, 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 
9th from 1:00 - 10:00pm. All of our parishioners and 
friends are invited. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na chłodzenie kościoła. 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: Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  
      z Góry Karmel (NMP Szkaplerznej) 

3. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej  
 Pomocy po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 
*Po Mszy św. o 7:00 wieczorem zebranie członków  
 Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

4. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 
7:00pm. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu  
zupełnego i uczczenie relikwii. Osobiste prośby i intencje, 
w których będziemy się modlić podczas nabożeństwa 
można złożyć do koszyka przy ołtarzu św. Jana Pawła II. 

5. Sobota: Wspomnienie Św. Wawrzyńca z Brindisi,  
  prezbitera i doktora Kościoła  
*Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy św.  
 o godz. 7:00 rano. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XVl NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Katolickie Środki 

Masowego Przekazu, Katolicki Uniwersytet w USA, na 
Misje św. i na pomoc trędowatym.  

2. 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. 

 
RÓŻNE: 
1. Msze św. na rok 2019 można zamawiać. 
2. Poniedziałek, 6 sierpnia, Święto Przemienienia 

Pańskiego. Msze św.: 7:00 rano i 7:00 wieczorem. 
3. Poniedziałek, 13 sierpnia, o godz. 7:00pm Msza św. i 

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

4. W środę, 15 sierpnia po Mszy św. o 7:00 wieczorem 
zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

5. Parafialny piknik odbędzie się 9 września od 1:00p.m. 
do 10:00p.m. Wszyscy parafianie i przyjaciele parafii są 
zaproszeni. 

Zapowiedzi Przedślubne 
 l    Damian Marut — Paulina Halat 
lII   Guillermo Estrada — Nicole A. Stebal 
IlI   John W. Rizer III — Sandra J. Zawadzki 
IIl   Mariusz A. Brzyzek — Patrycia E. Zaloga 
IlI   Rafal Z. Moscicki — Joanna Wrobel 
IlI   Bartlomiej J. Szczachor — Patricia Stec 

    + Marcin Grębowiec 

http://www.walkingpilgrimage.us/
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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 logopedyczne 

 Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 

 Przygotowanie do zerówki 

Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel 
Szkaplerz karmelitański 

 Dzisiejsze wspomnienie zwraca nas ku 
Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej 
już z tekstów Starego Testamentu - z historii 
proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). W XII 
wieku po Chrystusie do Europy przybyli, 
prześladowani przez Turków, duchowi synowie 
Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na 
Karmelu. Również w Europie spotykali się z 
niechęcią. Jednakże Stolica Apostolska, 
doceniając wyrzeczenia i umartwienia, jakie 
podejmowali zakonnicy, ułatwiała zakładanie 
nowych klasztorów.  
 Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do 
czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon 
Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. 
Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W 
czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 
lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. 
Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie 
słowa: 
 Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak 
mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich 
karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia 
piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w 
niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego 
zobowiązania. 
 Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał 
rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem 
również w świecie. W XIV wieku Maryja objawiła się 
papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę "Jej zakon" 
karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie 
osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym 
śluby. Obiecała również wszystkim, którzy będą nosić 
szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą sobotę po 
ich śmierci. Cały szereg papieży wypowiedziało się z 
pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło 
to nabożeństwo licznymi odpustami. Wydali oni około 40 
encyklik i innych pism urzędowych w tej sprawie. 
 Do spopularyzowania szkaplerza karmelitańskiego 
przyczyniło się przekonanie, że należących do bractwa 
szkaplerza Maryja wybawi z płomieni czyśćca w pierwszą 
sobotę po ich śmierci. Tę wiarę po części potwierdzili 
papieże swoim najwyższym autorytetem namiestników 
Chrystusa. Takie orzeczenie wydał jako pierwszy Paweł V 
29 czerwca 1609 r., Benedykt XIV je powtórzył (+ 1758). 
Podobnie wypowiedział się papież Pius XII w liście do 
przełożonych Karmelu z okazji 700-lecia szkaplerza. Nie ma 
jednak ani jednego aktu urzędowego Stolicy Apostolskiej, 
który oficjalnie i w pełni aprobowałby ten przywilej. O 
przywileju sobotnim milczą najstarsze źródła karmelitańskie. 
Po raz pierwszy wiadomość o objawieniu szkaplerza pojawia 
się dopiero w roku 1430. 
 Nabożeństwo szkaplerza należało kiedyś do 
najpopularniejszych form czci Matki Bożej. Jeszcze dzisiaj 
spotyka się bardzo wiele obrazów Matki Bożej Szkaplerznej 
(z Góry Karmel), ołtarzy i kościołów. We Włoszech jest 
kilkaset kościołów Matki Bożej z Góry Karmel, w Polsce 
blisko setka. Wiele obrazów i figur pod tym wezwaniem 
zasłynęło cudami, tak że są miejscami pątniczymi. Niektóre 
z nich zostały koronowane koronami papieskimi. Szkaplerz 
w obecnej formie jest bardzo wygodny do noszenia. Można 
nawet zastąpić go medalikiem szkaplerznym. Z całą 
pewnością noszenie szkaplerza mobilizuje i przyczynia się 
do powiększenia nabożeństwa ku Najświętszej Maryi 
Pannie. 
 Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal 

wszyscy królowie polscy (od św. Jadwigi  
i Władysława Jagiełły poczynając), a także liczni 
święci, również spoza Karmelu, m.in. św. Jan 
Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe i św. 
Wincenty a Paulo. Sama Matka Boża, kończąc 
swoje objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się 
w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by 
wszyscy go nosili. Na wzór szkaplerza 
karmelitańskiego powstały także inne, jednakże 
ten pozostał najważniejszy i najbardziej 
powszechny. W wieku 10 lat przyjął szkaplerz 
karmelitański także św. Jan Paweł II. Nosił go do 
śmierci. 

 Święto Matki Bożej z Góry Karmel karmelici obchodzili 
od XIV w. Benedykt XIII (+ 1730) zatwierdził je dla całego 
Kościoła. W Polsce otrzymało to święto nazwę Matki Bożej 
Szkaplerznej.  
 Szkaplerz początkowo był wierzchnią szatą, której 
używali dawni mnisi w czasie codziennych zajęć, aby nie 
brudzić habitu. Spełniał więc rolę fartucha gospodarczego. 
Potem przez szkaplerz rozumiano szatę nałożoną na habit. 
Pisze o nim już reguła św. Benedykta w kanonie 55 
dotyczącym ubrania i obuwia braci. Wszystkie dawne 
zakony noszą po dzień dzisiejszy szkaplerz. Współcześnie 
szkaplerz oznacza strój, który jest znakiem zewnętrznym 
przynależności do bractwa, związanego z jakimś 
konkretnym zakonem. Tak więc istnieje szkaplerz: brunatny 
- karmelitański (w. XIII); czarny - serwitów (w. XIV), od roku 
1860 kamilianów; biały - trynitarzy, mercedariuszy, 
dominikanów (w. XIV), Niepokalanego Serca Maryi (od roku 
1900); niebieski - teatynów (od roku 1617) i Niepokalanego 
Poczęcia Maryi (w. XIX); czerwony - męki Pańskiej; fioletowy 
- lazarystów (1847) i żółty - św. Józefa (w. XIX). 
 Ponieważ było niewygodnie nosić szkaplerz taki, jaki 
nosili przedstawiciele danego zakonu, dlatego z biegiem lat 
zamieniono go na dwa małe kawałki płótna, zazwyczaj z 
odpowiednim wizerunkiem na nich. Na dwóch tasiemkach 
noszono go w ten sposób, że jedno płócienko było na 
plecach (stąd nazwa łacińska scapulare), a druga na piersi. 
Taką formę zachowały szkaplerze do dnia dzisiejszego. W 
roku 1910 papież św. Pius X zezwolił ze względów 
praktycznych na zastąpienie szkaplerza medalikiem 
szkaplerznym. 
 W przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym 
kawałku powinien być umieszczony wizerunek Matki Bożej 
Szkaplerznej, a na drugim - Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Jedna część powinna spoczywać na piersiach, a 
druga - na plecach. Szkaplerz musi być poświęcony według 
specjalnego obrzędu. 
 Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do 
chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem 
na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym 
codzienną modlitwą Pod Twoją obronę.  



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after 
 the 7:00 PM. Mass. 
 

Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00 PM in  
 Polish. After Mass, devotion to St. John Paul II 
 and veneration of the relic. 
 

Saturday: *Novena prayers to Our Lady of Czestochowa 
    after the 7:00 AM Mass. 
 *Devotion to the Divine Mercy after the 7:00PM Mass. 
 

First Saturday of each month: Mass and First Saturday  
 devotion in Polish. 
 

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

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. 
 

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. 
 

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 2018 - 2019 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2018/2019 trwają do 15 sierpnia 2018r. 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 2018 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 $50.00 
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. 

Our Lady of Mount Carmel 
 The Carmelites had long claimed that 
their order extended back to ancient times—
maintaining that it was founded on Mount 
Carmel in Palestine by the prophets Elijah 
and Elisha. While others disputed this idea, 
Pope Honorius III, in approving the order in 
1226, seemed to accept its antiquity. The 
celebration of the feast became wrapped up 
in this controversy, and, in 1609, after Robert 
Cardinal Bellarmine examined the origins of the feast, it was 
declared the patronal feast of the Carmelite order. 
 From then on, the celebration of the feast began to 
spread, with various popes approving the celebration in 
southern Italy, then Spain and her colonies, then Austria, 
Portugal and her colonies, and finally in the Papal States, 
before Benedict XIII placed the feast on the universal 
calendar of the Latin Church in 1726. It has since been 
adopted by some Eastern Rite Catholics, as well. 
 The feast celebrates the devotion that the Blessed Virgin 
Mary shows toward those who are devoted to her, and who 
signal that devotion by wearing the Brown Scapular. 
According to tradition, those who wear the scapular faithfully 
and remain devoted to the Blessed Virgin until death will be 
granted the grace of final perseverance and be delivered from 
Purgatory early. 


