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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


NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DZIEWIETNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

12 SIERPNIA 2018 

TODAY: 
1. Sister Mary Kay Homan, OP, an Dominican Sister from 

Adrian, Michigan will speak about the Adrian Dominican 
Missions in the Dominican Republic and the Philippines 
during all Masses. The Second collection is for the 
Missionary Cooperation Plan. May God bless you for your 
generosity! 

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

registration in the rectory during parish office hours. 
Registration will be open until August 15th 2018. 

2. Monday: Saint Maximillian Kolbe, Priest, Martyr 
3. Wednesday: The Assumption of the Blessed Virgin 

Mary.  
*Masses at 7:00am, 10:30am, and 7:00pm.  
*Blessing of flowers during every 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: Novena prayers to Our Lady of Czestochowa 
after the 7:00am Mass.  

 
NEXT SUNDAY:       XX SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for the Diocesan Assessment. 
 
OTHERS: 
1. The 2019 Mass book is now open. 
2. The Parish Picnic will be held on Sunday, September 9 

from 1:00 - 10:00pm. All of our parishioners and friends are 
invited. 

3. After receiving our recommendation, Bishop Serratelli has 
informed us that MR & MRS STANLEY AND JANINA 
BEDNARZ will receive the diocesan Vivere Christus 
Award on Sunday, September 9th at the Cathedral of St. 
John the Baptist, 381 Grand Street, Paterson at 3:30pm. 
Family, friends, and all parishioners are invited to the 
ceremony, followed by a light reception. 

4. Silver and Gold Wedding Anniversary Mass. Couples, were 
you married in 1968 or 1993? The Diocese of Paterson 
invites you to celebrate your 25th or 50th wedding 
anniversary during a special Mass offered at the Cathedral 
of St. John the Baptist in Paterson, NJ. Bishop Serratelli will 
serve as main celebrant on this joyful occasion which will be 
held on Sunday, November 4, 2018 at 3:30pm. The 
deadline to register is Monday, October 15, 2018. The 
registration side is www.insidethewalls.org. You will receive 
additional information from the office of Family Life once 
your registration has been processed. Congratulations on 
this joyous occasion! 

DZISIAJ: 
1. W przyszłą niedzielę naszym gościem będzie Siostra  

Mary Kay Homan, OP, Siostra Dominikanka z Adrian, 
Michigan, która podczas każdej Mszy św. opowie o 
Misjach swojego Zgromadzenia w Filipinach i na 
Dominikanie. Druga kolekta przeznaczona na 
Missionary Cooperation Plan. Za wszelką ofiarność, 
składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Środa: 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 2018. 

2. Poniedziałek: Wspomnienie św. Maksymiliana Marii  
 Kolbego, prezbitera i męczennika  
*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. 

3. Środa: 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. 
*Po Mszy św. o 7:00 wieczorem zebranie członków  
 Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

4. 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. 

5. Sobota: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po 
Mszy św. o 7:00 rano.   

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XX NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłate diecezjalne. 
 
RÓŻNE: 
1. Msze św. na rok 2019 można zamawiać. 
2. Czwartek, 13 września, 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. 

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

4. W środę, 19 września po Mszy św. o 7:00 wieczorem 
zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. 

niedziela, 12 sierpnia, Chrzty: 
 

   1:30PM    Julia Jalbrzykowski 
 

Congratulations to the parents of 
the newly-baptized child. 

May God bless you always. 

Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie 
w życiu przeżywać jakieś 

niepowodzenie, czy zawód, niech myśl 
wasza biegnie ku Chrystusowi, który 

was miłuje, który jest wiernym 
towarzyszem i który pomaga przetrwać 

każdą trudność. 
- Św. Jan Paweł II 
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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". 

(c.d. )  St. Maximilian Kolbe died on August 14 and his 
remains were cremated on August 15, the same day as the 
Assumption of Mary feast day. 
 Recognized as the Servant of God, Kolbe was beatified 
as a "Confessor of the Faith" on October 17, 1971 by Pope 
Paul VI and canonized by Pope John Paul II on October 10, 
1982. Pope John Paul II declared Kolbe not a confessor, but 
a martyr. 
Kolbe's is often depicted in a prison uniform and with a nee-
dle being injected into an arm. He is the patron saint of drug 
addicts, prisoners, families, and the pro-life movement and 
his feast day is celebrated on August 14. 

St. Maximilian Kolbe 
 St. Maximilian Kolbe was born as Ray-
mund Kolbe on January 8, 1894, Zdunska 
Wola, Poland, part of the Russian Empire. He 
was a Polish Conventual Franciscan friar and a 
martyr in the German death Camp of Auschwitz 
during World War II. 
 St. Maximilian Kolbe was very active in 
promoting the Immaculate Virgin Mary and is 
known as the Apostle of Consecration to Mary. 
Much of his life was strongly influenced by a vision he had of 
the Virgin Mary when he was 12. 
 "That night I asked the Mother of God what was to be-
come of me. Then she came to me holding two crowns, one 
white, the other red. She asked me if I was willing to accept 
either of these crowns. The white one meant that I should 
persevere in purity, and the red that I should become a mar-
tyr. I said that I would accept them both." 
 One year after his vision, Kolbe and his elder brother, 
Francis joined the Conventual Franciscans. In 1910, Kolbe 
was given the religious name Maximilian, after being allowed 
to enter the novitiate, and in 1911, he professed his first 
vows. 
 At the age of 21, Kolbe earned a doctorate in philosophy 
from the Pontifical Gregorian University. He would also earn a 
doctorate in theology by the time he was 28.St. Maximilian 
Kolbe organized the Militia Immaculata (Army of the Immacu-
late One) after witnessing demonstrations against Pope St. 
Pius X and Benedict XV. His goal was to work for the conver-
sion of sinners and enemies of the Church, specifically, the 
Freemasons and he would so with the intercession of Mary. 
 In 1918, he was ordained a priest and continued his 
work of promoting Mary throughout Poland. Over the next 
several years, Kolbe took on publishing. He founded a month-
ly periodical titled, "Rycerz Niepokalanej" (Knight of the Im-
maculate). He also operated a religious publishing press and 
founded a new Conventual Franciscan monastery at Niepoka-
lanow, which became a major religious publishing center. 
 Kolbe also founded monasteries in both Japan and In-
dia. To this day, the monastery in Japan remains prominent in 
the Roman Catholic Church in Japan. 
 In 1936, Kolbe's poor health forced him to return home 
to Poland, and once the WWII invasion by Germany began, 
he became one of the only brothers to remain in the monas-
tery. He opened up a temporary hospital to aid those in need. 
When his town was captured, Kolbe was sent to prison but 
released three months later. 
 Kolbe refused to sign a document that would recognize 
him as a German citizen with his German ancestry and con-
tinued to work in his monastery, providing shelter for refugees 
- including hiding 2,000 Jews from German persecution. After 
receiving permission to continue his religious publishing, Kol-
be's monastery acted as a publishing house again and issued 
many anti-Nazi German publications. 
 On February 17, 1941, the monastery was shut down; 
Kolbe was arrested by the German Gestapo and taken to the 
Pawiak prison. Three months later, he was transferred to 
Auschwitz. 
 Never abandoning his priesthood, Kolbe was the victim 
to severe violence and harassment. Toward the end of his 
second month in Auschwitz, men were chosen to face death 
by starvation to warn against escapes. Kolbe was not chosen 
but volunteered to take the place of a man with a family. 
 It is said during the last days of his life Kolbe led prayers 
to Our Lady with the prisoners and remained calm. He was 
the last of the group to remain alive, after two weeks of dehy-
dration and starvation. The guards gave him a lethal injection 
of carbolic acid. The stories tell that he raised his left arm and 
calmly awaited death. 



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. 

 

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 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 Lekcji Religii, 
Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego Przedszkola 

 W piątek, 7 września, rozpoczęcie nowego Roku  
Szkolnego Mszą św. o godz. 5:30 po południu, dla  
uczniów uczęszczających na lekcje religii w piątki. Po  
Mszy św., uczniowie udadzą się do klas na zajęcia. 

 W sobotę, 8 września rozpoczęcie Roku Szkolnego  
Lekcji Religii, Polskiej Szkoły i Sobotniego Przedszkola 
Mszą św. o 9:00 rano dla uczniów uczęszczających na 
lekcje w sobotę. Po Mszy św., uczniowie udadzą się  
do klas na zajęcia. Zajęcia będą trwały do godziny  
11:00 rano. 


