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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


TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

19 SIERPNIA 2018 

TODAY: 
1. Second collection is for the Diocesan Assessment. 

May God bless you for your generosity! 
 
THIS WEEK:  
1. Monday: Saint Bernard, Abbot, Doctor of the church 
2. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after the 

7:00pm Mass. 
3. 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.  

4. Friday: Saint Batholomew, Apostle 
5. Saturday: Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm. 

*Novena prayers after 7:00am Mass. 
 
NEXT SUNDAY:       XXI SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for electricity. 
 
OTHERS: 
1. The 2019 Mass book is now open. 
2. 2018/2019 CCD Religion Classes, Polish School, and 

Saturday Polish Preschool.  
*All students enrolled in Friday CCD Religion Classes  
 will begin the new School Year with 5:30pm Mass on  
 Friday, September 7. After Mass, students will proceed  
 to their classrooms.  
*All Students enrolled in the Saturday CCD Religion and    
 Polish School Program will begin the school year with   
 9:00am Mass on Saturday, September 8. After Mass,  
 students will proceed to their classrooms. 

3. The Parish Picnic will be held on Sunday, September 
9, 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 

4. 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. 

5. 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 site 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. Druga kolekta przeznaczona na opłate diecezjalne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora 

Kościoła 
2. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 
3. 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. 

4. Piątek: Święto św. Bartłomieja, apostoła 
5. Sobota: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po 

Mszy św. o 7:00 rano.   
 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło.  
 
RÓŻNE: 
1. Msze św. na rok 2019 można zamawiać. 
2. 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. 

3. Parafialny piknik odbędzie się 9 września  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. 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. 

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

6. Ks. Biskup Artur Serratelli, Ordynariusz naszej diecezji po 
otrzymaniu rekomendacji odznaczy Janinę i Stanisława 
Bednarz diecezjalnym medalem VIVERE CHRISTUS. 
Medal ten jet przyznawany osobom, ktore swoim życiem 
dają żywe świadectwo wiary, miłości i poświecenia Panu 
Bogu, Kościołowi św., diecezji i swojej parafii. Składamy 
serdecznie podziękowanie Janinie i Stanisławowi Bednarz, 
za przyjęcie wyróżnienia oraz godne reprezentowanie 
naszej parafii i Sanktuarium. Ceremonia wręczenia 
odznaczenia odbędzie się w niedziele 9 września o godz 
3:30p.m. w Katedrze, 381 Grand Street, Paterson. Przyjęcie 
odbędzie się po ceremonii w Bishop Rodimer Center. 
Wszyscy serdecznie są zaproszeni. 
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niedziela, 19 sierpnia, Chrzty: 
 

   1:30PM    Sophia Sobiło 
 

Congratulations to the parents of 
the newly-baptized child. 

May God bless you always. 

Święty Bartłomiej, Apostoł  
 Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu 
Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród 
kilkudziesięciu uczniów. 
 W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: 
Bartłomiej i Natanael. Synoptycy (Mateusz, Łukasz i 
Marek) używają nazwy pierwszej, natomiast Jan 
posługuje się imieniem drugim. Jednak według 
krytyki biblijnej i tradycji chodzi w tym wypadku o 
jedną i tę samą osobę. Jan pisze o Natanaelu jako o 
Apostole (J 1, 35-51; 21, 2). Ponadto akcentuje 
wyraźnie, że Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem 
Apostołem, a synoptycy umieszczają Bartłomieja 
zawsze właśnie przy Filipie w katalogach Apostołów 
(Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14). Co więcej, są oni nawet 
wymienieni ze spójnikiem "i": "Filip i Bartłomiej". 
Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co "syn Tolmaja". 
Z tym imieniem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 
14; 2 Sm 3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i 
znaczy tyle, co "Bóg dał" - byłby więc odpowiednikiem 
greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit 
oraz polskiego Bogdan. Z imieniem Natanael spotykamy 
się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 7, 
18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej 
jest tożsamy z Natanaelem, to jego imię brzmiałoby 
poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn 
Tolmaja).  
 Synoptycy wymieniają imię św. Bartłomieja jedynie w 
katalogach Apostołów. Św. Jan podaje, że pochodził z 
Kany Galilejskiej. Szczegółowo zaś opisuje pierwsze 
spotkanie Natanaela z Chrystusem (J 1, 35-51), którego 
był naocznym świadkiem. To Filip, uczeń Pana Jezusa, 
późniejszy Apostoł, przyprowadził Natanaela do Chrystusa 
i dlatego zawsze w wykazie Apostołów Natanael znajduje 
się tuż za Filipem. Niektórzy uważają, że to właśnie na 
weselu Natanaela w Kanie był Chrystus z uczniami i 
Matką, gdzie na Jej prośbę dokonał pierwszego cudu. 
 Z opisu pierwszego spotkania wynika, że Natanael 
nie był zbyt pozytywnie nastawiony do mieszkańców 
Nazaretu. Kiedy jednak usłyszał słowa Chrystusa i poznał, 
że Chrystus przeniknął głębię jego wnętrza, serce i duszę, 
od razu zdecydowanie w Niego i Jemu uwierzył. Świadczy 
to o wielkiej prawości jego serca i otwarciu na działanie 
łaski Bożej. Odtąd już na zawsze pozostał przy Chrystusie. 
O Natanaelu św. Jan Ewangelista wspomina jeszcze raz - 
brał on udział w cudownym połowie ryb na jeziorze 
Genezaret po zmartwychwstaniu Chrystusa (J 21, 2-6). 
 Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia 
o św. Bartłomieju. Zainteresowanie innymi Apostołami jest 
znacznie większe, postać św. Bartłomieja jest raczej w 
cieniu. Pierwszy historyk Kościoła, św. Euzebiusz, pisze, 
że ok. roku 200 Pantenus znalazł w Indiach Ewangelię św. 
Mateusza. Wyraża przy tym przekonanie, że zaniósł ją tam 
właśnie św. Bartłomiej. Podobną wersję podaje św. 
Hieronim. Natomiast św. Rufin i Mojżesz z Horezmu są 
zdania, że św. Bartłomiej głosił naukę Chrystusa w Etiopii. 
Pseudo-Hieronim zaś twierdzi, że św. Bartłomiej 
apostołował w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze inni są zdania, 
że św. Bartłomiej pracował wśród Partów i w Mezopotamii. 
Ta rozbieżność pokazuje, jak mało wiemy o losach 
Apostoła po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.  
 Z apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się 
Ewangelia Bartłomieja i Apokalipsa Bartłomieja. Znamy je 
jednak w dość drobnych fragmentach. Zachował się 
również obszerniejszy apokryf Męka Bartłomieja Apostoła. 
Według niego Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. 

(c.d.) Tam miał nawet nawrócić brata królewskiego 
- Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii, Astiagesa, 
został pojmany w mieście Albanopolis, 
ukrzyżowany, a w końcu ścięty. Od św. Izydora (+ 
636), biskupa Sewilli, rozpowszechniła się 
pogłoska, że św. Bartłomiej został odarty ze skóry. 
Stąd też został uznany za patrona rzeźników, 
garbarzy i introligatorów. Jako przypuszczalną datę 
śmierci Apostoła podaje się rok 70. 
 Zaraz po śmierci Bartłomiej odbierał cześć 
jako męczennik za wiarę Chrystusową. Dlatego i 
jego relikwie chroniono przed zniszczeniem. Około 
roku 410 biskup Maruta miał je przenieść z 
Albanopolis do Majafarquin, skąd przeniesiono je 

niedługo do Dare w Mezopotamii. Stamtąd zaś relikwie 
umieszczono w Anastazjopolis we Frygii w Azji Mniejszej 
ok. roku 507. Kiedy jednak najazdy barbarzyńców groziły 
zniszczeniem i profanacją, w roku 580 przewieziono je na 
Wyspy Liparyjskie, a w roku 838 do Benewentu. Obecnie 
znajdują się pod mensą głównego ołtarza tamtejszej 
katedry. Część tych relikwii została przeniesiona za 
panowania cesarza Ottona III do Rzymu. Władca ten 
wystawił bazylikę na Wyspie Tyberyjskiej (dla 
przechowania relikwii św. Wojciecha), do której to bazyliki 
sprowadzono potem relikwie Apostoła, zmieniając jej tytuł.  
 Kult św. Bartłomieja datuje się od V w. Grecy 
obchodzą jego uroczystość 11 czerwca, Ormianie 8 
grudnia i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada. 
Kościół łaciński święto Apostoła od wieku VIII obchodzi 24 
sierpnia. W VI w. spotykamy już pierwszy kościół 
wzniesiony ku jego czci na wyspie Eolia. Piza, Wenecja, 
Pistoia i Foligno wystawiły mu okazałe świątynie. W Polsce 
kult św. Bartłomieja był niegdyś bardzo żywy - wystawiono 
ku jego czci na naszych ziemiach ponad 150 kościołów. 
Miał on nawet w Polsce swoje sanktuaria, np. w Polskich 
Łąkach koło Świecia, gdzie na odpust ściągały tłumy z 
daleka. 
W ikonografii św. Bartłomiej jest przedstawiany w długiej 
tunice, przepasanej paskiem, czasami z anatomiczną 
precyzją jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze 
ściągniętą z niego skórą. Jego atrybutami są: księga, nóż, 
zwój.  

Remember that you are never alone, Christ is 
with you on your journey every day of your 
lives! He has called you and chosen you to 
live in the freedom of the children of God. 

Turn to Him in prayer and in love. Ask Him to 
grant you the courage and strength to live in 
this freedom always. Walk with Him who is 

‘the Way, the Truth and the Life.’ 
~St. John Paul II 



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. 

 

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 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2018 - 2019 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2017/2018. 
 

   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. 

 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. 

 

 2018/2019 CCD Religion Classes, Polish School, and 
Saturday Polish Preschool.  
*All students enrolled in Friday CCD Religion Classes  
 will begin the new School Year with 5:30pm Mass on  
 Friday, September 7. After Mass, students will proceed  
 to their classrooms.  
*All Students enrolled in the Saturday CCD Religion and    
 Polish School Program will begin the school year with   
 9:00am Mass on Saturday, September 8. After Mass,  
 students will proceed to their classrooms. 


