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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


SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

29 LIPCA 2018 

TODAY: 
1. Second collection is for electricity. May God bless 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. Monday: Saint Peter Chrysologus, Bishop, Doctor of 
the church 

3. Tuesday: Saint Ignatius of Loyola, Priest 
4. Wednesday: Saint Alphonsus Liguori, Bishop, Doctor of  

 the Church  
*Our Lady of Perpetual Help Devotion after the 7:00pm  
 Mass. 

5. First 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.  

6. First Friday:  Confessions: 6:30a.m. & 6:30p.m.  
*Adoration of the Blessed Sacrament after 7:00am Mass  
 and throughout the day until 7:00pm.  
*Devotions and Mass at 7:00pm. 

7. First Saturday: Novena prayers to Our Lady of  
 Czestochowa after the 7:00am Mass.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 
NEXT SUNDAY:       XVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
 
OTHERS: 
1. The 2019 Mass book is now open. 
2. Monday, August 6, The Transfiguration of the Lord. 

Masses: 7:00am & 7:00pm. 
3. 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. 

4. The Parish Picnic will be held on Sunday, September 
9 from 1:00 - 10:00pm. All of our parishioners and 
friends are invited. 

5. 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. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 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. Poniedziałek: Wspomnienie św. Piotra Chryzologa, 
biskupa i doktora kościoła 

3. Wtorek: Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 
4. Środa: Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoreigo,  

 biskupa i doktora Kościoła  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

5. Pierwszy Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II 
o 7pm. 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. 

6. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 6:30pm.  
*Msza św., nabożeństwo o godz. 7:00 rano i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu do godz. 7:00 wieczorem.  
*Nabożeństwo i Msza św. o godz. 7:00 wieczorem. 

7. Pierwsza Sobota: Nowenna do Matki Bożej  
Częstochowskiej po Mszy św. o 7:00 rano.   
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.  
 Zakończenie nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XVlll NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
 
RÓŻNE: 
1. Msze św. na rok 2019 można zamawiać. 
2. Poniedziałek, 6 sierpnia, Święto Przemienienia 

Pańskiego. Msze św. o godz. 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. Środa, 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. 

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

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

7. Czterodniowa piesza pielgrzymka (od 9 do 12 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.  

The altar candles, bread and wine 
will be offered this entire week, in 
Loving Memory of: 
 

+ Frank Duplak (b.r.) 
 

rq. Grandchildren 

http://www.walkingpilgrimage.us/
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Zapowiedzi Przedślubne 
ll    Robert Nowak — Magdalena Kubasek 

Święty Alfons Maria Liguori, 
biskup i doktor Kościoła  
 Alfons Maria urodził się 27 
września 1696 r. w Marinelli pod 
Neapolem, w zamożnej rodzinie 
szlacheckiej. W dwa dni potem 
otrzymał chrzest. Jego ojciec 
marzył dla niego o karierze 
urzędniczej. W rodzinnym pałacu 
Alfons miał doskonałych 
nauczycieli. Wykazywał także od 
dziecka niezwykłą pilność do nauki i 

duże zdolności. Gdy ukończył szkołę podstawową, został 
wysłany na studia prawnicze na uniwersytet w Neapolu. 
Miał wtedy zaledwie 12 lat (1708). Kiedy miał zaledwie 17 
lat, był już doktorem obojga praw. Ojciec planował 
Alfonsowi odpowiednie małżeństwo. Wybrał mu nawet 
córkę księcia, Teresinę. Ta jednak wstąpiła do zakonu i 
niebawem zmarła. Alfons po kilku latach praktyki 
adwokackiej, zniechęcony przekupstwem w sądownictwie, 
ku niezadowoleniu ojca postanowił spełnić swoje 
marzenia. Przed obrazem Matki Bożej w Porta Alba złożył 
swoją szpadę i rozpoczął studia teologiczne (1723).  
 Po 4 latach studiów Alfons przyjął święcenia 
kapłańskie (1727). Miał wówczas 31 lat. Pragnąc życia 
doskonalszego, marzył o zakonie. Zamierzał najpierw 
wstąpić do teatynów, potem do filipinów albo do jakiejś 
kongregacji misyjnej. Nie mógł się jednak zdecydować. Z 
zapałem oddał się więc pracy apostolskiej wśród 
młodzieży rzemieślniczej i robotniczej. Gromadził ją w dni 
wolne od pracy, grał z nimi na gitarze i śpiewał ułożone 
przez siebie pieśni, uczył prawd wiary. Zasłynął też jako 
doskonały kaznodzieja. Po trzech latach nadludzkiej pracy 
musiał udać się na wypoczynek do Amalfi. Nie przestał 
tam jednak pracować. Zetknął się z rodziną Sióstr 
Nawiedzenia. Zajął się nimi i przekształcił je na 
Kongregację Zbawiciela. Był to młody zakon 
kontemplacyjny. W przyszłości będzie on stanowił żeńską 
gałąź redemptorystów.  
 Alfons zauważył, że tamtejsi górale nie mają 
dostatecznej opieki duszpasterskiej. Dojrzała więc w nim 
myśl utworzenia zgromadzenia męskiego, które oddałoby 
się pracy wśród najbardziej opuszczonych oraz 
zaniedbanych. Tak powstało dzieło "Najświętszego 
Odkupiciela" (redemptorystów). Był to rok 1732. Na 
zatwierdzenie reguł nowej rodziny zakonnej Alfons nie 
czekał długo. Zatwierdził ją niebawem papież Benedykt 
XIV (1749).  
 W 1762 r. papież Klemens XIII mianował Alfonsa 
biskupem-ordynariuszem w miasteczku S. Agata dei Goti. 
Alfons miał wtedy już 66 lat. Zgodnie ze zwyczajem 
przyjętym w Kościele, udał się do Rzymu, by przedstawić 
się papieżowi. Z Rzymu podążył do Loreto, by w tym 
sanktuarium uprosić sobie błogosławieństwo u Matki 
Bożej. Pomimo wieku, z młodzieńczym zapałem zabrał się 
do pracy: wizytował, przemawiał, spowiadał, odwiedzał 
kapłanów i zagrzewał ich do gorliwości, reformował 
klasztory, budził nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
Wszystkie dochody, jakie mu pozostawały dzięki nader 
skromnemu życiu, oddawał ubogim i fundacjom nowych 
placówek swojej kongregacji. Kiedy nastał głód, sprzedał 
sprzęty i naczynia domu biskupiego, aby za to kupić chleb 
dla głodujących. Jako biskup nie tylko nie zmienił 
surowego trybu życia, ale go nawet obostrzył, twierdząc, 
że teraz musi pokutować za swoich wiernych. Sypiał mało, 
jadł tylko zupę, chleb i jarzyny, nosił włosiennicę i  

(c.d.) kolczasty łańcuch, biczował się często do krwi.  
 Nadmierne trudy, wiek i surowy tryb życia wyniszczyły 
jego organizm tak, że poczuł się zmuszony prosić papieża 
o zwolnienie z obowiązków pasterza diecezji. Paraliż 
kręgosłupa był dla niego bolesnym krzyżem. Po 13 latach 
pasterzowania powrócił więc do swoich duchowych synów 
(1775). Wskutek zatargu politycznego rozdzielono 
redemptorystów na dwie odrębne grupy. Papież ustanowił 
nad redemptorystami, zamieszkałymi na terenie Państwa 
Kościelnego, osobnego przełożonego, a redemptorystów 
neapolitańskich pozbawił wszelkich przywilejów. Założyciel 
bolał nad tym, ale znosił to cicho, z poddaniem się woli 
Bożej. Do tych cierpień przyczyniły się cierpienia fizyczne: 
reumatyzm, skrzywienie kręgosłupa i inne. Pochylony do 
ziemi, nie mógł już chodzić i został przykuty do fotela. Bóg 
doświadczył go także falą udręk moralnych: pokus, 
oschłości i skrupułów.   
 Alfons Liguori zmarł 1 sierpnia 1787 r. w wieku 91 lat. 
Sława jego świętości była tak wielka, że Pius VI już w 
1796 roku nakazał rozpoczęcie procesu kanonicznego. W 
11 lat potem (1807) został ogłoszony dekret o heroiczności 
cnót Alfonsa. Pius VII dokonał jego uroczystej beatyfikacji 
w 1816 roku, a Grzegorz XVI kanonizował go w 1839 roku. 
W 10 lat potem Pius IX osobiście nawiedził grób św. 
Alfonsa (1849) i przy jego relikwiach odprawił Mszę świętą. 
Z tej okazji jako wotum ofiarował swój pierścień. Podobny 
pierścień ofiarował Jan XXIII w 1960 roku na wieść o 
kradzieży, jakiej dokonano w kaplicy św. Alfonsa. Pius IX 
ogłosił św. Alfonsa doktorem Kościoła (1871), a papieże 
Benedykt XV, Pius XI i Pius XII w publicznych 
wypowiedziach oddali mu najwyższe pochwały. 
 Św. Alfons Liguori był ekspertem w tym, co dzisiaj 
nazywane jest teologią pastoralną. W swojej kapłańskiej 
pracy wygłosił ponad 500 misji i rekolekcji. Najwięcej 
jednak zasłużył się Kościołowi Chrystusa jako pisarz, 
jeden z najpłodniejszych, jakich znają dzieje 
chrześcijaństwa. Do dzieł, które mu zjednały największą 
sławę, należą: Teologia moralna, Uwielbienia Maryi, które 
zdobyły aż 324 wydania w różnych językach; rekordową 
popularność osiągnęła mała książeczka Nawiedzenie 
Najśw. Sakramentu i Najśw. Maryi Panny, która doczekała 
się ponad 2000 wydań w różnych językach. Łącznie 
wymienia się 160 tytułów prac, napisanych przez św. 
Alfonsa, których liczba wydań sięgnęła 17 125 w 61 
językach! Św. Alfons pisał dla wszystkich: dla kapłanów, 
kleryków, zakonników, spowiedników, wiernych. Dzieła 
jego obejmują teologię dogmatyczną, moralną i 
ascetyczną. 26 kwietnia 1950 roku papież Pius XII ogłosił 
św. Alfonsa patronem spowiedników i profesorów teologii 
moralnej. Nauczanie duchowe św. Alfonsa zdominowało 
życie chrześcijańskie Italii XVIII w. Jest patronem zakonu 
redemptorystów; adwokatów, osób świeckich, 
spowiedników, teologów, zwłaszcza moralistów.  

   + Ronald Sliwinski 

 



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. 

niedziela, 29 lipca, Chrzty: 
 

2:00PM   Krystian Henryk Partyka 
 

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

bless you always. 

 

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 


