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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. 
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THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

30 CZERWCA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na Misje w Południowej 

Ameryce. Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg 
zapłać. 

2. W każdą niedzielę od godz. 7:30 rano do 12:30 po 
południu w sklepiku parafialnym można zamówić Mszę 
św., opłacić opłatę parafialną lub uzyskać różne 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 już 
zamawiać. 

 

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

zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia Kancelarii 
parafialnej. 

2. Środa: Święto św. Tomasza, apostoła  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po   
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  

3. Czwartek: DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI AMERYKI.   
Msza św. o godz. 7:00 rano. Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem nie będzie. 

4. Pierwszy Piątek: Spowiedź: 6:30 rano i 6:00 wieczorem.  
*O godz. 7:00 rano Msza św., nabożeństwo i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu do godz. 8:00 rano.  
*O godz. 5:00 wieczorem wystawienie i adoracja  
 Najświętszego Sakramentu.  
*O godz. 6:00 wieczorem Koronka do Miłosierdzia  
 Bożego i różaniec.  
*O godz. 7:00pm zakończenie adoracji, nabożeństwo do  
 Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.  

5. Pierwsza Sobota: Spowiedź: 6:45am i 4:00-5:00pm.  
*Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty o 7:00pm. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:      XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
2. Podczas każdej Mszy św. możliwość uzyskania odpustu 

zupełnego i ucałowania relikwii Św. Jana Pawła II z okazji 7
-mej rocznicy i ustanowienia Diecezjalnego Sanktuarium 
Św. Jana Pawła II. Do uzyskania odpustu zupełnego 
wymaga się trzech następujących warunków: 1) spowiedź 
sakramentalna, 2) Komunia św., 3) modlitwa w intencjach 
Ojca Świętego. 

 

RÓŻNE: 
1. 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”. 

2. W sobotę, 13 lipca, 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. W niedzielę, 28 lipca, poświęcenie pojazdów po każdej 
Mszy św. Poprzez wstawiennictwo św. Krzysztofa 
będziemy się modlić o błog. Boże dla wszystkich 
kierowców. Zachęcamy parafian do złożenia donacji dla 
ministrantów jako dowód wdzięczności za ich wierną 
służbę przy ołtarzu podczas sprawowania Mszy św. i 
nabożeństw. 

TODAY:  
1. Second collection is for South & Latin American  

Missions and Bishops’ Overseas Relief. May God bless 
you for your generosity! 

2. 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. 
The 2020 Mass book is now open. 

 

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

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Wednesday: Saint Thomas, Apostle  

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

3. Thursday: INDEPENDENCE DAY.   
Mass at 7:00am. There will not be a 
mass at 7:00pm. 

4. First Friday: Confession: 6:30am & 6:00pm.  
*Mass and devotion at 7:00am, adoration of the 
 Blessed Sacrament until 8:00am.  
*Exposition and adoration of the Blessed Sacrament at  
 5:00pm. 
*Chaplet to Divine Mercy and Holy Rosary at 6:00pm.  
*First Friday Devotions and Mass at 7:00pm.  

5. First Saturday: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 

NEXT SUNDAY:     XIV SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
2. 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. 

 

OTHERS: 
1. 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. 

2. 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 
the altar boys as a token of gratitude for their faithful 
service at the altar during Mass and devotions. 
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Święty Tomasz, Apostoł 
 Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach 
poświęcają Tomaszowi Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z 
innych ksiąg Pisma świętego, jedynie Dzieje Apostolskie 
wspominają o nim jeden raz. Tomasz, zwany także 
Didymos (tzn. bliźniak), należał do ścisłego grona 
Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy 
jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w 
Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy; osiem dni po 
zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę 
w bok Jezusa (J 20, 19-29); nad Jeziorem Genezaret, 
gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po 
zmartwychwstaniu Jezusa. Osobą św. Tomasza 
Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja 
chrześcijańska. Pisze o nim wiele Euzebiusz z Cezarei, 
pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei, św. Grzegorz z 
Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin z Noli. 
Według ich relacji św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw 
Partom (obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie miał 
ponieść śmierć męczeńską w Calamina w 67 r. Piszą o tym 
wspomniani wyżej autorzy. Tak też podaje Martyrologium 
Rzymskie. Jako miejsce pochówku podawany jest Mailapur 
(przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już w III wieku 
jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chios, 
a w roku 1258 do Ortony w Italii.  
 O zainteresowaniu osobą św. Tomasza Apostoła 
świadczą także liczne apokryfy: Historia Abgara, Apokalipsa 
Tomasza, Dzieje Tomasza i Ewangelia Tomasza. Pierwszy 
apokryf znamy jedynie z relacji Euzebiusza. Apokalipsa św. 
Tomasza, zwana także Listem Pana naszego Jezusa 
Chrystusa do Tomasza lub Słowami Zbawiciela do Tomasza 
opisuje koniec świata. Ciekawsza jest Ewangelia św. Tomasza. 
Na jej treść składają się logia, czyli słowa Chrystusa. Zdań tych 
jest 114. Według Euzebiusza zbiór ten miał posiadać biskup 
św. Papiasz i miał nawet do nich napisać komentarz. Część 
tych słów odkryto w roku 1897 i 1903 w Egipcie w 
Oxyrhynchos. Od tej "ewangelii" należy odróżnić jeszcze jedną, 
zupełnie inną, także przypisywaną św. Tomaszowi. Zawiera 
ona opis życia lat dziecięcych Pana Jezusa. Stąd właśnie 
wzięły się średniowieczne legendy o ptaszkach, klejonych z 
gliny i ożywianych przez Pana Jezusa w zabawie z 
rówieśnikami itp. Interesujący i oryginalny jest ostatni 
wymieniony wyżej apokryf - Dzieje Tomasza. Powstał on 
dopiero w wieku IV/V. Opisuje on podróż św. Tomasza do Indii 
w roli architekta na zaproszenie tamtejszego króla Gondafora. 
Zamiast jednak budować pałac królewski, św. Tomasz głosił 
Ewangelię, a pieniądze przeznaczone na budowę pałacu 
wydawał na ubogich. Na skutek jego nauk i cudów nawrócił się 
król i jego rodzina. Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako 
swojego Apostoła. Około roku 52 po Chrystusie miał on 
wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru i założyć tam 
siedem kościołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy 
wylądowali w Mylapore, miano im pokazać grób Apostoła. 
Pamięć o Apostole zachowali tamtejsi chrześcijanie 
nestoriańscy. W Indiach jest również najgłośniejsze 
sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na 
miejscu, gdzie według miejscowej tradycji Tomasz miał 
ponieść śmierć męczeńską. Miejsce to ma różne nazwy: 
Calamina (najczęściej spotykana), Thomas Mount (Góra Św. 
Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy 
oznaczają jedną miejscowość: "Górę Św. Tomasza", położoną 
na jednym z przedmieść Madrasu. Św. Tomasz jest patronem 
Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa; architektów, 
budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, 
stolarzy, małżeństw i teologów. W ikonografii św. Tomasz 
przedstawiany jest jako młodzieniec (do XIII w. na Zachodzie, 
do XVIII w. na Wschodzie), później jako starszy mężczyzna w 
tunice i płaszczu. W prezentacji ikonograficznej powraca wątek 
"niewiernego" Tomasza. Atrybutami Świętego są: kątownica, 
kielich, księga, miecz, serce, włócznia, którą go przeszyto, 
zwój. 

Saint Thomas, Apostle  
 St. Thomas was born a Jew and was called to be 
one of the twelve Apostles. His birth and death dates 
are unknown, but his feast day is celebrated July 3. He 
lived before the formal establishment of the Catholic 
Church but is recognized as the patron saint of 
architects. He was a dedicated but impetuous 
follower of Christ. When Jesus said He was returning to 
Judea to visit His sick friend Lazarus, Thomas 
immediately exhorted the other Apostles to accompany 
Him on the trip which involved certain danger and 
possible death because of the mounting hostility of the 

authorities.  
 At the Last Supper, when Christ told His disciples that 
He was going to prepare a place for them to which they also 
might come because they knew both the place and the way, 
Thomas pleaded that they did not understand and received 
the beautiful assurance that Christ is the Way, the Truth, and 
the Life.  
 St. Thomas is best known for his role in verifying the 
Resurrection of his Master. Thomas' unwillingness to believe 
that the other Apostles had seen their risen Lord on the first 
Easter Sunday earned him the title of "doubting Thomas." 
 Eight days later, on Christ's second apparition, Thomas 
was gently rebuked for his skepticism and furnished with the 
evidence he had demanded - seeing in Christ's hands the 
point of the nails. Thomas even put his fingers in the nail 
holes and his hand into Christ's side. After verifying the 
wounds were true, St. Thomas became convinced of the 
reality of the Resurrection and exclaimed, "My Lord and My 
God," thus making a public Profession of Faith in the Divinity 
of Jesus.  
 St. Thomas is also mentioned as being present at 
another Resurrection appearance of Jesus - at Lake Tiberias, 
when a miraculous catch of fish occurred.  
 This is all that we know about St. Thomas from the New 
Testament. Tradition says that at the dispersal of the 
Apostles after Pentecost this saint was sent to evangelize to 
the Parthians, Medes, and Persians. He ultimately reached 
India, carrying the Faith to the Malabar coast, which still 
boasts a large native population calling themselves 
"Christians of St. Thomas.”  
 According to tradition, Thomas was killed in an accident 
when a fowler shot at a peacock and struck Thomas instead. 
Following his death, some of his relics were taken to Edessa 
while the rest were kept in what is now known as India. They 
can still be found within the San Thome Basilica in Chennai, 
Mylapore, India.  
 The relics taken to Edessa were moved in 1258 to Italy, 
where they can be found in the Cathedral of St. Thomas the 
Apostle in Ortona, Italy. However, it is believed that Saint 
Thomas' skull rests in the Monastery of Saint John the 
Theologian on the Greek Island Patmos. In art, Saint Thomas 
is commonly depicted as a young man holding a scroll, or as 
a young adult touching the resurrected Christ's wounds.  
 Saint Thomas was mentioned in several texts, including 
one document called The Passing of Mary, which claims then
-apostle Thomas was the only one to witness the Assumption 
of Mary into heaven, while the other apostles were 
transported to Jerusalem to witness her death.  
 While the other apostles were with Mary, Thomas was 
left in India until after her first burial, when he was 
transported to her tomb and he saw her bodily assumption 
into heaven, when her girdle was left behind. In versions of 
the story, the other apostles doubted Thomas' words until 
Mary's tomb was discovered to be empty with the exception 
of her girdle. Thomas and the girdle were often depicted in 
medieval and early Renaissance art. 



   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. 

 

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 pół roku do 6 lat 

• Zajęcia od poniedziałku do piątku 

• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

• Zajęcia logopedyczne 

• Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 

• Przygotowanie do zerówki 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

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. 

niedziela, 30 czerwca, Chrzty: 
 

   2:00PM    Hanna Janas 
 

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

God bless you always. 


