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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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FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

7 LIPCA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Podczas każdej Mszy św. możlowość uzyskania odpustu 

zupełnego i ucałowania relikwii Św. Jana Pawła II z 
okazji 7-mej rocznicy ustanowienia Diecezjalnego 
Sanktuarium Św. Jana Pawła II.  
Aby uzyskać odpust zupełny należy spełnić trzy warunki: 
1) spowiedź sakramentalna 2) Komunia św., 3) modlitwa 
w intencjach Ojca Świętego. 

3. 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. Wtorek: Wspomnienie św. Augustyna Zhao Rong, 
prezbitera i Towarzyszy, męczenników 

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 św. Benedykta, opata, patrona 
 Europy  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00 
 wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie 
 odpustu zupełnego i uczczenie relikwii. Osobiste 
 prośbym i intencje, w których będziemy się modlić 
 podczas nabożeństwa można złożyć do koszyka przy 
 ołtarzu św. Jana Pawła II.  

5. Sobota: Spowiedź: 6:45am i 4:00-5:00pm.  
*Msza św. i nabożeństwo fatimskie z procesją ku czci 
 Matki Bożej Fatimskiej. Zachęcamy dziewczynki do 
 sypania kwiatów oraz wiernych do licznego udziału. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XV NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
 
RÓŻNE: 
1. 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. 

2. Wtorek, 6 sierpnia, Święto Przemienienia Pańskiego.  
Msze św. o godz. 7:00 rano i 7:00 wieczorem. 

3. Wtorek, 13 sierpnia, 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. 

TODAY:  
1. Second collection is for parish needs. May God bless 

you for your generosity! 
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. 

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. 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. Tuesday: Saint Augustine Zhao Rong, Priest, and  

Companions, Martyrs 
3. Wednesday: 1:00pm Leisure Club Meeting in Youth Ctr  

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

4. Thursday: Saint Benedict, Abbot  
*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: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
 
NEXT SUNDAY:      XV SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. 
 
OTHERS: 
1. 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. 

2. Tuesday, August 6, The Transfiguration of the Lord. 
Masses: 7:00am & 7:00pm. 

The altar candles, bread and wine 
will be offered this entire week, in  
 

Loving Memory of: 
 

+ Mikołaj i Maria Jandura 
 

rq. Córka, Anna Szczucki 
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 Thursday, August 15, The Assumption of the 
Blessed Virgin Mary. Masses at 7:00am, 10:30am, 
and 7:00pm. Blessing of flowers during every Mass. 

 

 Czwartek, 15 sierpnia, 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. 

 

 The Parish Picnic will be held on Sunday, Septem-
ber 8th from 1:00pm - 10:00pm. All of our parishioners 
and friends are invited. 

 

 Parafialny piknik odbędzie się w niedzielę, 8 
września od 1:00 po południu do 10:00 wieczorem. 
Wszyscy parafianie i przyjaciele parafii są zaproszeni. 

Św. Augustyn Zhao Rong  
 Początki ewangelizacji Chin sięgają V w., ale 
misje europejskie w tym kraju rozwinęły się 
szczególnie w czasach nowożytnych, poczynając 
od XVI w. W ciągu minionych stuleci Kościół 
katolicki w Chinach wzrastał nieprzerwanie, choć w 
niektórych okresach i regionach bywał 
prześladowany. Za pierwszego męczennika 
uznawany jest o. Franciszek Fernandez de 
Capillas, hiszpański dominikanin, umęczony w 
1648 r., beatyfikowany w 1909 r. Wchodzi on w 
skład 120-osobowej grupy męczenników kanonizowanych 
1 października 2000 r., której przewodzi Augustyn Zhao 
Rong, pierwszy chiński kapłan umęczony za wiarę. 
Pozostali męczennicy to w części europejscy zakonnicy - 
członkowie zgromadzeń, którym Stolica Apostolska 
powierzyła prowadzenie misji w różnych regionach Chin 
(jezuici, franciszkanie, dominikanie, salezjanie i członkowie 
Paryskich Misji Zagranicznych) - a w części rodowici 
Chińczycy - biskupi, kapłani i świeccy, mężczyźni i kobiety. 
Najmłodszy z nich miał zaledwie 9 lat. Augustyn Zhao 
Rong pochodził z prowincji Syczuan. W wieku 20 lat 
zaciągnął się do wojska i wchodził w skład oddziału, który 
eskortował do Pekinu grupę chrześcijańskich więźniów. 
Uderzyła go ich cierpliwość i odwaga. Ponownie zetknął 
się z chrześcijanami w prowincji Wuczuan, gdzie poznał 
uwięzionego o. Marcina Moye. Przykład wiary i miłości 
tego kapłana oraz jego katecheza skłoniły Augustyna do 
przyjęcia chrześcijaństwa. Otrzymał chrzest z rąk o. Moye 
w wieku 30 lat. Przez następnych pięć lat przygotowywał 
się do kapłaństwa i przyjął święcenia w 1781 r. Przez wiele 
lat pełnił posługę kapłańską. W okresie prześladowań 
wszczętych za panowania cesarza Jiaqinga został 
aresztowany, gdy udzielał sakramentów choremu. 
Uwięziony w Chengdu, został skazany na dotkliwą karę 
cielesną, choć miał już 69 lat. Otrzymał 60 uderzeń 
bambusowym kijem w kostki i 80 policzków zadanych 
skórzaną podeszwą. Zmarł w więzieniu kilka dni później, 
27 stycznia 1815 r. Jest pierwszym kapłanem-
męczennikiem pochodzącym z Chin.  
 Pod koniec XIX w. prześladowania katolików w 
Chinach nasiliły się. Nieporadna cesarzowa-wdowa Cixi 
szukała oparcia w stronnictwie staromandżurskim, które 
dla swych celów zmobilizowało wojowników fanatycznej 
sekty, nazywanych bokserami. Swoją nienawiść do obcych 
ześrodkowali oni na chrześcijanach. Zaczęli więc napadać 
na kościoły, palić je, potem masowo mordować wiernych. 
W okręgu Xiangchenggen pierwszym znakiem 
nadciągających pogromów była śmierć dwóch jezuitów 
francuskich. Ojcowie Remigiusz Isoré i Modest Andlauer 
zginęli przy ołtarzu skromnej kaplicy w On-Y. Było to 
wyraźne ostrzeżenie dla licznych chrześcijan z tych okolic. 
Pod kierownictwem ojca Mangin schronili się oni w Czu-
Kia-cho, bo istniała tam szansa obrony i ocalenia. W 
obwarowanym miasteczku odparli kilka ataków, kiedy 
jednak bokserów wsparły oddziały regularnej armii, obrona 
nie miała już żadnych szans. Ostatniego ratunku szukali w 
kościele. Zginęli wszyscy. Ojcowie Mangin i Den ponieśli 
śmierć przy ołtarzu, inni znaleźli ją w płomieniach 
podpalonej świątyni lub w jej pobliżu, jeszcze inni wtedy, 
gdy próbowali ratować się ucieczką. Śmierć poniosło 
wówczas około 1800 chrześcijan, ponadto około 1200 
zginęło w okolicach miasteczka. Nikt nie zdołał wówczas 
spisać ich imion i nazwisk. Ustalono je znacznie później, i 
to jedynie w pięćdziesięciu sześciu wypadkach. Tych też 
pięćdziesięciu sześciu Pius XII beatyfikował w roku 1955, 

(c. d.) a kanonizował - wraz z innymi męczennikami 
chińskimi - papież św. Jan Paweł II w 2000 r. 
Duchowymi przywódcami męczenników z okresu 
powstania bokserów byli jezuiccy kapłani: Leon 
Ignacy Mangin, Paweł Denn, Remigiusz Isoré i 
Modest Andlauer.  
 Leon Ignacy Mangin urodził się 31 lipca 1857 r. 
w Verny, w Lotaryngii, jako jedenaste z dzieci 
miejscowego sędziego pokoju. Nauki pobierał w 
kolegiach w Metzu i Amiens. W roku 1875 wstąpił do 
jezuitów. Pod koniec studiów filozoficznych, 

odbywanych w Liége, wezwano go do wyruszenia na 
misje. W Tien-Tsinie ukończył teologię i w lipcu 1886 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował potem na wielu 
stacjach misyjnych w prowincji Hopej, poważany przez 
władze cywilne i ceniony dla swej energii w działaniu i 
pogodnego usposobienia. Gdy nadeszło prześladowanie, 
wszystkich podtrzymywał na duchu. Potem zachęcał 
wiernych, by pozostali w kościele. Gdy padł pierwszy 
strzał, Maria Czu-Ou-Czen osłoniła go własnym ciałem. 
Potem zapaliła mu się sutanna. Padł przeszyty drugą serią 
pocisków.  
 Z nim razem zginął ks. Paweł Denn. Urodził się 1 
kwietnia 1847 w Lille. W 1872 wstąpił do jezuitów i tego 
samego roku wysłany został do Chin. W osiem lat później 
otrzymał tam święcenia kapłańskie. Pracował w kilku 
ośrodkach, a w Tcian-Kia-Tcioang był rektorem. Pod 
koniec dołączył do wspólnoty kierowanej przez o. Mangin. 
Zginął u jego stóp, gdy ukląkł, by przyjąć absolucję.  
 Remigiusz Isoré urodził się 22 kwietnia 1852 r. w 
Bambecque, na terenie francuskiej Flandrii. Studiował w 
Cambrai, a przez jakiś czas był prefektem w Roubaix. W 
roku 1875 wstąpił do zakonu. Studia kończył już w 
Chinach, gdzie też w roku 1886 otrzymał święcenia 
kapłańskie. Przez jakiś czas uczył w kolegium w Tcian-Kia
-Tcioang, potem obsługiwał stację i szkołę w On-Y. Tam 
też zginął, stojąc przy ołtarzu.  
 Modest Andlauer był Alzatczykiem. Urodził się w 
Strasburgu. W roku 1877 wstąpił do jezuitów. Nauczał w 
Amiens, Lille i Brescii, ale marzył o misjach i męczeństwie. 
Wreszcie w roku 1882 mógł wyjechać do Chin. Zginął tam 
razem z o. Isoré, miesiąc przed innymi. 

Zapowiedzi Przedślubne 
 III Jan Dwornicki — Anna Karpowicz  



   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. 


