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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


TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

30 WRZEŚNIA 2018 

TODAY: 
1. Second collection is for Pulaski Day Parade. May God 

bless you for your generosity! 
2. 2018 Bishop’s Annual Appeal Here I Am, Lord! One of 

the benefits of giving to our Bishop’s Annual Appeal is the 
knowledge that the funds support important needs in Morris, 
Passaic and Sussex Counties. This local connection means 
that you may be helping your next-door neighbor, your co-
worker, the store owner you see each day as you shop in your 
community – perhaps even a family member. In this context, 
when you give to the Bishop’s Annual Appeal, you truly say: 
Here I Am, Lord – making a better life for my brothers and 
sisters in the area. Please consider making a pledge today. 

 
THIS WEEK:  
1. Tuesday: The Holy Guardian Angels 
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, plenary indulgence and 
veneration of the relic. 

4. First Friday: Confessions: 6:30am & 6:30pm.  
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the Blessed   
 Sacrament until 7:00pm. 

5. First Saturday: Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm.  
*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  
*Raising of the Polish Flag at 1:00pm. We encourage Polish  
 School students, Parish organizations, and parishioners to  
 attend.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 
NEXT SUNDAY:       XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
2. Solemn Mass at 8:30am for the intention of our parishioners 

and Polonia. 
3. Annual Pulaski Day Parade in New York City. Time of 

departure from the Shrine will be after the 8:30am Mass. 
Tickets $10 per person. Our parishioners & friends are invited 
to support & march with the Holy Rosary Parish contingent in 
the parade. All interested, please contact the rectory. 

 
OTHERS: 
1. Regis High School, an all-scholarship Jesuit secondary school 

for Catholic boys, announces its Open House for students and 
their parents, to occur on Columbus Day, Monday, October 
8th, from 1:00-4:00pm. For additional information, please 
write, e-mail or call: Eric Di Michele. Director of 
AdmissionsRegis High School 55 East 84th Street, New York, 
New York 10028, (212)-288-1100, Ext 2057 
edimichele@regis.org. 

2. 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. Druga kolekta przeznaczona na Paradę Pułaskiego. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Doroczny Apel Biskupa Oto jestem, Panie! Doroczny 

Apel Biskupa wspiera ważne potrzeby w powiatach Morris, 
Passaic i Sussex. Oznacza to że, w ten sposób możesz 
pomóc sąsiadowi z sąsiedztwa, współpracownikowi, 
właścicielowi sklepu, którego widzisz każdego dnia gdy robisz 
zakupy a może nawet członkowi rodziny. W tym kontekście,  
wspierając Apel Biskupa, naprawdę mówisz: Oto jestem, 
Panie czyniąc lepsze życie dla twoich braci i sióstr na tym 
obszarze. Prosimy, weźcie dziś pod uwagę możliwość 
pomocy potrzebującym. 

3. O 1:30 pm w auli parafialnej odbedzie sie spotkanie z 
rodzicami, dziecmi i młodzieży (wiek 5 do 14) ktorzy chca 
uczyć sie grać na skrzypcach. Lekcje prowadził będzie Aleksy 
Zawistowski, skrzypek, student Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu. Zachecamy do udziału. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Wtorek: Wspomnienie św. Aniołów Stróżów 
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 godz. 

7:00pm. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu 
zupełnego i uczczenie relikwii. Nabożeństwo do św. Jana 
Pawła II będzie odprawiane w każdy czwartek. Przy ołtarzu 
św. Jana Pawła II zostanie umieszczony koszyk, gdzie można 
będzie złożyć osobiste prośby i intencje, w których będziemy 
się modlić podczas nabożeństw po ich odczytaniu. 

4. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 6:30 wieczorem.  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*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.  

5. Pierwsza Sobota: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej  
 po Mszy św. o 7:00 rano.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.   
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
*Podniesienie Polskiej Flagi o godz. 1:00 w południe.  
 Zachęcamy Szkołę Polską, organizacje parafialne oraz  
 parafian do wzięcia udziału.  
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.  
 Zakończenie nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
2. Odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Nabożeństwo 

różańcowe o godz. 10:00am. Uroczysta Suma o godz. 
10:30am. 

3. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Msza św. o godz. 8:30 
rano w intencji Parafian i Polonii. Wyjazd spod restauracji 
Michelle w Garfield, Samochody można zostawić na parkingu 
przy kościele. Bilet $10.00 od osoby. Serdecznie zapraszamy 
i chętnych prosimy zgłaszać się do kancelarii parafialnej do 
piątku 5 października. Zwracamy się do parafian, aby licznie 
wzięli udział w paradzie Pułaskiego. Zwracamy się z prośbą, 
aby na paradę ubrać się świątecznie w kolorach biało-
czerwonych. Po paradzie wszyscy są zaproszeni na 
poczęstunek do sali parafialnej. 

 

RÓŻNE: 
1. Nabożeństwo różańcowe w miesiącu październiku 

będzie odprawiane w każdym dniu po Mszy św. o godz. 
7:00 wieczorem. Zachęcamy do udziału. 
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niedziela, 30 września, Chrzty: 
 

 11:30AM   Jacob Anthony Jaworek 
   1:30PM   Savannah A. Stoklosa 
   1:30PM   Max M. Lapczynski 
   2:30PM   Emilia I. Chojnowski 
 
sobota, 6 października, Chrzty: 
 

   3:00PM   Emery H. Tarnawski 
 

Congratulations to the parents of 
the newly-baptized children. May 

God bless you always. 

2018 PICNIC DONATIONS 
Mr & Mrs Mieczysław Baj $50.00 
Mr & Mrs Ireneusz Holowicki $50.00 
Leisure Club $25.00 
Mr & Mrs Mirosław Markulis $10.00 
 

Drodzy Parafianie! 
 Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, 
którzy złożyli ofiarę na nasz piknik. Niech Waszą ofiarność 
wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
 

        Fr. Stefan 
        Fr. Michał 

Bishop’s Annual Appeal 
 

2018 Bishop’s Annual Appeal       Here I Am, Lord! 
 The 2018 Bishop’s Annual Award is officially kicking-
off this month with the theme Here I Am, Lord! Please 
support this important annual cause that helps so many 
people throughout our Diocese. The Bishop’s Annual 
Appeal supports the work of our Catholic Charities; 
seminarian education; priests’ extraordinary healthcare 
needs as well as Nazareth Village, our diocesan priests’ 
retirement residence and our urban elementary schools. 
These are all critically important ministries that touch many 
lives, and so you are invited to make a pledge today. 
Thank you in advance for your generous support! 
 

 Over the years, more and more parishioners have 
chosen to support the Bishop’s Annual Appeal by making 
an on-line gift. Simply go to www.2018appeal.org and 
follow the instructions. You can either make a one-time gift 
or a pledge with monthly payments made automatically for 
your convenience. Whether it is a pledge, a one-time gift, 
or an on-line donation, your support is greatly needed. 
Every single gift counts! Please participate in the 2018 
Appeal today! 
 

 While there are many ways to give to the Bishop’s 
Annual Appeal, there is a particularly beneficial opportunity 
if you are 70 1/2 or over and have an IRA. If you are in this 
category, the IRS requires you to take a required minimum 
distribution from your IRA each year. As a result, this 
distribution is added to your taxable income and increases 
the amount of taxes owed to the government. However, 
instead of taking your required minimum distribution, you 
can instruct your IRA investment manager to donate this 
distribution to a charity such as the Bishop’s Annual 
Appeal and this automatically omits the amount from your 
adjusted gross income. This tax benefit can be realized by 
all qualifying individuals, whether you take the standard 
deduction or itemize your deductions. This can be a 
significant benefit to you and a great way to support the 
work of the Bishop’s Annual Appeal. If you are considering 
making a charitable donation using your IRA required 
minimum distribution, please be sure to first discuss this 
with your financial or tax advisor to make sure it is right for 
you. 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 

Doroczny Apel Biskupa    
 

Doroczny Apel Biskupa        Oto jestem Panie! 
 Doroczny Apel Biskupa oficjalnie rozpoczął się w tym 
miesiącu pod hasłem Oto jestem, Panie! Zwracamy się z 
serdeczną prośbą o wsparcie tej ważnej inicjatywy, która 
pomaga tak wielu ludziom w całej diecezji. Doroczny Apel 
Biskupa wspiera pracę naszych katolickich organizacji 
charytatywnych, edukację kleryków, opiekę zdrowotną, 
księży emerytów jak również szkoły podstawowe. Są to 
niezwykle ważne sprawy , które dotykają wielu ludzkich 
isnień. Dlatego serdecznie zapraszamy was do wsparcia 
tego szlachetnego dzieła. Z góry dziękujemy za okazaną 
pomoc! 
 

 Z biegiem lat coraz więcej parafian postanowiło 
wesprzeć Doroczny Apel Biskupa, składając darowiznę on
-line. Wystarczy wejść na stronę www.2018appeal.org i 
postępować zgodnie z instrukcjami. Niezależnie od tego, 
czy jest to jednorazowe wsparcie czy darowizna on-line, 

(c.d.) wasza pomoc jest bardzo potrzebna. Każda 
pojedyncza donacja się liczy. 
 

 Chociaż istnieje wiele sposobów, aby wesprzeć 
Doroczny Apel Biskupa, mamy dla ciebie szczególnie 
korzystną okazję. Jeśli masz skończone 70 lat lub więcej i 
posiadasz IRA (indywidualne konto emerytalne) możesz 
odliczyć podatek i przekazać na cele charytatywne. 
Wspierając w ten sposób Doroczny Apel Biskupa możesz 
liczyć na konkretne korzyści i ulgi podatkowe. Jeśli 
rozważasz darowiznę na cele charytatywne, najpierw 
porozmawiaj o tym ze swoim doradcą finansowym lub 
podatkowym, aby upewnić się, że jest to odpowiednia 
forma pomocy dla Ciebie. 

 Szkółka Skrzypcowa organizowana przy parafialnej 
szkole polskiej im. Jerzego Popiełuszki Spotkanie 
organizacyjne, odbędzie się w niedzielę 30 września o 
godzinie 1:30. Planujemy lekcje indywidualne i 
zespołowe dla dzieci i młodzieży od 5 do 14 roku życia. 
Zajęcia odbywać się będą na terenie parafii, dni i 
godziny do uzgodnienia. W przyszłości uczniowie będą 
mogli sprawdzać w praktyce swoje umiejętności, 
uczestnicząc w mszach podczas uroczystości i świąt. 
Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentów. Lekcje 
prowadzić będzie Aleksy Zawistowski, skrzypek, 
student Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Pan Aleks 
prowadził liczne warsztaty i zajęcia muzyczne dla dzieci 
i młodzieży zarówno w Polsce, współpracując z 
zespołami teatralnymi i biorąc udział w projektach 
społecznych, jak i Ameryce, pracując jako nauczyciel w 
Newark School of the Arts, gdzie uczył dzieci gry na 
skrzypcach metoda Suzuki, przygotowując je do 
publicznych pokazów i koncertów.  



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

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 

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. 

 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice 
mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w 
nabożeństwie do św. Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   
  sobota, 20 października: kl. 6 i 7  
  poniedziałek, 22 października: kl. 1 i 2  
  wtorek, 23 października: kl. 8  
  środa, 24 października: kl. 3latka i 4latka   
  czwartek, 25 października: kl. „0”    
  piątek, 26 października: kl. 3 i 4  
  sobota, 27 października: kl. 5  

 

 Poniedziałek, 22 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 i 2. Obecność jednego z 
rodziców obowiązkowa. 

 

 Monday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 1st & 2nd grade. Attendance is mandatory. 

 

 Wtorek, 23 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
młodzieży klasy 8-mej, która przygotowuje się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z rodzi-
ców obowiązkowa. 

 

 Tuesday, October 23, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 8th grade and is preparing for the 
Sacrament of Confirmation in 2019. Attendance is 
mandatory. 

 

 Piątek, 26 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają do: kl. 3 i 4. Obecność jednego z rodzi-
ców obowiązkowa. 

 

 Friday, October 26, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 
3rd & 4th grade. Attendance is mandatory. 

 

 Sobota, 27 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 5. Obecność jednego z 
rodziców obowiązkowa. 

 

 Saturday, October 27, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 5th grade. Attendance is mandatory. 


