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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. 

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. 

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. 

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. 

 

HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 
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THE FEAST OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

23 CZERWCA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. Za wszelką 

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Procesja do czterech ołtarzy na parkingu wokół 

kościoła po Mszy św. o godz. 10:30 rano. Bardzo 
dziękujemy Rodzicom i wszystkim Dzieciom 
pierwszokomunijnym, które wzieły udział w procesji 
Bożego Ciała. Dziewczynkom że sypały kwiaty.  

3. W każdą niedzielę od godz. 7:30 rano do 12:30 po 
południu w sklepiku parafialnym można zamówić 
Mszę św.,  opłaci parafialne, uzyskać rózne informacje 
dotyczące sakramentów św. Można nabyć kartki z okazji 
urodzin, imienin, chrztu św., ślubu, bierzmowania, dnia 
Matki i Ojca oraz inne. Serdecznie zapraszamy przed lub 
po Mszach św. Msze św. na rok 2020 można 
zamawiać. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Sobota: Zapisy dzieci na lekcje Religii i 

zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia Kancelarii 
parafialnej. 

2. Poniedziałek: Uroczystość Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela 

3. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth 
Center 
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po   
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  

4. Czwartek: ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY. Msze św. o godz. 7:00 rano i wieczorem. Po 
Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i uzyskanie odpustu  zupełnego.  

5. Piątek: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Msze św. o godz. 7:00 rano i wieczorem. Po Mszach św. 
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

6. Sobota: Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła  
*Spowiedź o godz. 4:00-5:00 po południu. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:          XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na przeznaczona na Misje 

w Południowej Ameryce. 
 

RÓŻNE: 
1. Niedziela 7 lipca, siódma rocznica ustanowienia 

Diecezjalnego Sanktuarium św. Jana Pawła II. 
Podczas każdej Mszy św. będzie mozna uzyskać odpust 
zupełny. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary 
doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może 
go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany - po 
wypełnieniu pewnych określonych warunków. Do 
uzyskania odpustu zupełnego wymaga się trzech 
warunków: 1) spowiedź sakramentalna, 2) Komunia św., 
3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

2. Instytucja charytatywna Straight i Narrow naszej diecezji 
serdecznie zwraca sie z prośbą do nas wszystkich o 
zbiórkę płatków śniadaniowych oraz papieru toaletowego. 
Powyższe artykuły będzie można składać w pojemniku, 
który znajduje się pod chórem przez cały czerwiec. Za 
wszystkie dary serca składamy staropolskie „Bóg zapłać”. 

3. Sobota, 13 lipca, o godz. 7:00pm Msza św. i 
nabożeństwo fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej 
Fatimskiej. Zachęcamy dziewczynek do sypania kwiatów 

TODAY:  
1. Second collection is for electricity. May God bless you 

for your generosity! 
2. Procession to the four altars outside of the shrine will 

be after 10:30am High Mass (weather permitting). All 
of our parishioners & friends are encouraged to take part 
in this procession. All children who received First Holy 
Communion this year, should attend in their communion 
attire. 

3. Every Sunday from 7:30am to 12:30pm in the  
parish store you can buy birthday cards, Names Day 
cards, baptismal cards, wedding cards, confirmation cards, 
Mother’s and Father’s Day cards, and more. All those who 
are interested in ordering Mass, obtaining information 
about the sacraments, or arranging other important issues 
are cordially invited before or after Mass. 

 

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

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Monday: The Nativity of Saint John the Baptist 
3. Wednesday: 1:00pm Leisure Club meeting in Youth 

Ctr.  
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after 7:00pm 
 Mass.  

4. 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.  

5. Friday: The Most Sacred Heart of Jesus 
6. Saturday: Saints Peter and Paul, Apostles   

*Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
 

NEXT SUNDAY:     XIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for South & Latin American  

Missions and Bishops’ Overseas Relief.  
 

OTHERS: 
1. The 2020 Mass book is now open. 
2. Due to the unprecedented requests for assistance from 

Catholic Charities’ food pantries and in order to fulfill our 
obligations to the poor, Bishop Serratelli has authorized a 
Diocesan-wide food collection in all parishes. Our parish 
has been asked to provide cold cereal and toilet paper. 
We encourage all of our parishioners to take part in this 
food pantry to help the poor in our Diocesan community of 
Morris, Passaic, and Sussex counties. The cold cereal and 
toilet paper can be left in the drop off box, found under the 
choir, by the back entrances to the church, or at the parish 
during office hours. May God reward you for your 
generosity. 

3. Sunday, July 7, veneration of the relic of St. John Paul 
II and plenary indulgence during all Masses on the 
occassion of the 7th anniversary of the dedication of our 
Diocesan Shrine of Saint John Paul II.  
 A plenary indulgence can be gained only once a day. In 
order to obtain it, the faithful must, in addition to being in 
the state of grace: 1) have sacramentally confessed their 
sins; 2) receive the Holy Eucharist; 3) pray for the 
intentions of the Holy Father. 

4. On Sunday, July 28, during every Mass, we will pray 
for all drivers, and blessing of vehicles after every 
Mass. We encourage parishioners to make donations to 
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sobota, 29 czerwca, Chrzty: 
 

   2:00PM    Maya Saletra 
 

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

God bless you always. 

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

+ Leo Jeyowski 
 

rq. Irene Jeyowski 

Święty Jan Chrzciciel  
 Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i 
oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan 
Chrzciciel urodził się jako syn kapłana 
Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego 
narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i 
szczególne posłannictwo zwiastował 
Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy 
Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w 
świątyni (Łk 1, 8-17). Przyszedł na świat sześć 
miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36), 
prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, 
ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje 
na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina 
ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzymał 
imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji 
Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie 
się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed 
obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach 
ludzkich (Łk 1, 68-79). Kantyk ten wszedł na stałe do 
liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej 
modlitwy Kościoła - Jutrzni. Poprzez swoją matkę, 
Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36). 
 Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą 
informację: "Dziecię rosło i umacniało się w duchu i 
przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu 
ukazania się swego w Izraelu" (Łk 1, 80). Można to 
rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców 
będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot 
anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. 
Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z 
esseńczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem 
Martwym w Qumran swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 
30, wolno mu było według prawa występować publicznie i 
nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w 
pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się do innych miejsc, 
np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu Salim (J 3, 
23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku 
panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. 
naszej ery według chronologii, którą się zwykło podawać.  
 Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że 
nie wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale 
trzeba czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego 
przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia 
udzielał chrztu pokuty (Łk 3, 7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). 
Garnęła się do niego "Jerozolima i cała Judea, i wszelka 
kraina wokół Jordanu" (Mt 3, 5; Mk 1, 5). Zaczęto nawet 
go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym 
Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości 
twierdząc, że "Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest 
ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów" (Mt 3, 
11). Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan 
udzielił Mu chrztu. Potem niejeden raz widział Chrystusa 
nad Jordanem i świadczył o Nim wobec tłumu: "Oto 
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata" (J 1, 29. 36). 
Na skutek tego wyznania, przy Chrystusie Panu zjawili się 
dwaj pierwsi uczniowie - Jan i Andrzej, którzy dotąd byli 
uczniami św. Jana (J 1, 37-40). 
 Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi 
ludu. Bali się jednak jawnie przeciwko niemu występować, 
woleli raczej zająć stanowisko wyczekujące (J 1, 19; Mt 3, 
7). Osobą Jana zainteresował się także władca Galilei, 
Herod II Antypas (+ 40), syn Heroda I Wielkiego, który 
nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można się 
domyślać, że Herod wezwał Jana do swojego zamku, 
Macherontu. Gorzko jednak pożałował swojej ciekawości. 

(c.d.) Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby 
rzucić mu prosto w oczy: "Nie wolno ci mieć 
żony twego brata" (Mk 6, 18). 
 Rozgniewany król, z poduszczenia żony 
brata Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu 
Herod wziął za własną, oddalając swoją żonę 
prawowitą, nakazał Jana aresztować. W dniu 
swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której, 
pijany, pod przysięgą zobowiązał się dać córce 
Herodiady, Salome, wszystko, czegokolwiek 
zażąda. Ta po naradzeniu się z matką 
zażądała głowy Jana. Herod nakazał katowi 
wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę 

przynieść na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). Jan miał 
wtedy trzydzieści kilka lat. 
 Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden 
człowiek z Jego ust nie otrzymał: "Coście wyszli oglądać 
na pustyni? (...) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, 
nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: 
Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci 
przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela" (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27). 
 Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich 
cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się jako 
uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych 
świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci - czyli 
dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu 
liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej 
śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia. 
 W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie 
pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, 
bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w 
całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska 
św. Jana na Lateranie, będąca katedrą papieża. Jan 
Chrzciciel jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, 
Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, Aragonii; 
archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, 
Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, 
Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, 
Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. joannitów 
(Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i 
stad, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, 
niezamężnych matek, skazanych na śmierć. Jest 
orędownikiem podczas gradobicia i w epilepsji.  



   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. 

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

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

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

Diocesan Shrine of St. John Paul II 
Holy Rosary Parish 

 

SUMMER PROGRAM 2019 
 

July 1—August 16 
 

HOURS: 8:00AM - 3:00PM 
 

REGISTRATION FEE:         $130 Per child 
        $100 for the second child 
          $70 for the third, fourth, etc.  

*Payments are to be paid weekly* 
 
 

Grades 1-6 are welcome  
 

*Additional Hours: 3:00PM-5:00PM  (Additional $30) 
 

*There will be no Summer Program July 4th & July 5th. 
*Summer Program will run rain AND shine. 
*All rooms have A/C!! 
 

DAILY ACTIVITIES INCLUDE: 

Theme Days, Arts & Crafts, Board Games, Sports Play, 
Playground Time, Movie Days, and MORE 

For more information please call: 
Ania: 201-341-4488 or Monika: 201-456-7869 

 

For all those interested, we kindly ask to register during 
Parish Office hours. 

 
*First payment is due at registration 

*Payment is due every Friday before the new week 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2019 - 2020 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2019/2020 będą trwały do 31 sierpnia 2019 w 
godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Po 31 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.  
 

 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 w jak najszybszym 
terminie, gdyż liczba uczniów w klasach jest ograniczona. 


