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e-mail: info@akademiamalucha.us 

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 
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SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

28 LIPCA, 2019 

DZISIAJ:  
1. 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. Druga kolekta przeznaczona na Katolickie Środki 
Masowego Przekazu, Katolicki Uniwersytet w USA, na Misje 
św. i na pomoc trędowatym. Za wszelką ofiarność, składamy 
serdeczne Bóg zapłać. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Sobota można zapisać dzieci na lekcje 

Religii i zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia 
Kancelarii parafialnej. 

2. Poniedziałek: Wspomnienie św. Marty  
3. Środa: Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera  

*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  

4. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00 
wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu 
uzupełnego i uczczenie relikwii. Osobiste prośbym i intencje, 
w których będziemy się modlić podczas nabożeństwamożna 
złożyć do koszyka przy ołtarzu św. Jana Pawła II.  

5. 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. 7:00 wieczorem zakończenie adoracji  
 nabożeństwem do Najswiętszego Serca Pana Jezusa i 
 Msza św.  

6. Pierwsza Sobota: Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty 
o 7:00 wieczorem. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

RÓŻNE: 
1. Wtorek, 6 sierpnia, Święto Przemienienia Pańskiego.  

Msze św. o godz. 7:00 rano i 7:00 wieczorem.  
2. W dniach od 10 do 11 sierpnia w naszej parafii będziemy 

gościć Ks. Devassy Paindath ze Zgromadzenia Ojców 
Rogacionistów, który podczas każdej Mszy św. podzieli się z 
nami doświadczeniami misyjnymi w Indiach. 

3. Wtorek, 13 sierpnia, 7:00pm Msza św.i nabożenstwo 
fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej Fatimskiej. 
Zachecamy wszystkich parafian do udziału. Dziewczynki 
prosimy o udzial w sypaniu kwiatów. 

4. 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. 

5. Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek - 19, 20, 21 i 22 
sierpnia przygotowanie pierogów i bigosu na piknik. 
Serdecznie prosimy Panie o pomoc. 

6. Sobota, 25 sierpnia, zebranie Komitetu finansowego 
parafii, wszystkich Członków Gwardii Honorowej,  
Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii i woluntariuszy pikniku.  

7. Parafialny piknik odbędzie się 8 września od 1:00p.m. do 
10:00p.m. Wszyscy parafianie i przyjaciele parafii są 
zaproszeni. 

TODAY:  
1. 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. Second collection is for four special church minis-
tries: Catholic Communications & the Catholic University 
of America, Black & Indian Missions Office, & Ministry to 
Lepers. These valuable ministries deserve our support. 
May God bless you for your generosity! 

 

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

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Monday: Saint Martha 
3. Wednesday: Saint Ignatius of Loyola, Priest  

*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 and veneration of 
the relic. 

5. 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.  

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

 

NEXT SUNDAY:  XVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs. May God bless 

you for your generosity! 
 

OTHERS: 
1. Tuesday, August 6, The Transfiguration of the Lord. 

Masses: 7:00am & 7:00pm. 
2. Rev. Devassy Paindath, a priest from the Congregation of 

Rogationist Fathers (O. Guad.), will speak about his 
mission experience helping children in India, during all 
Masses on August 10-11th. 

3. 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. 

4. Picnic Food Preparation - begins on Monday, August 
19-Thursday, August 22. We humbly ask for volun-
teers to help.  

5. Saturday, August 25, Financial committee meeting at 
7:30pm in the rectory. 

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

7. All students enrolled in Friday CCD Religion Classes will 
begin the new School Year with 7:00pm Mass on Friday, 
September 13. After Mass, students will proceed to 
their classrooms. 

8. All Students enrolled in the Saturday CCD Religion and 
Polish School Program will begin the school year with 
9:00am Mass on Saturday, September 14. After Mass, 
students will proceed to their classrooms. 
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 W każdą niedzielę od godz. 7:30 rano do 12:30 po 
południu w sklepiku parafialnym można zamówić 
Mszę św., opłacić składki parafialne, 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. 

 

 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. 

 

 Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host 
a spiritual 4-day Walking Pilgrimage on August 8

th
 – 

11
th
, from their church in New Jersey to Our Lady of 

Czestochowa Shrine in Doylestown, PA. Walkers 
range from infants to people well into their 70’s. You 
may join their spiritual trip any day of the journey and 
for as many days as you wish. Register by mail before 
July 28th for the discounted prices. More information 
can be found on www.walkingpilgrimage.us, or 908-
637-4269. 

 

 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. 

Saint Martha  

 "Jesus loved Martha and Mary and Lazarus." This 
unique statement in John's gospel tells us of the special 
relationship Jesus had with Martha, her sister, and her 
brother.  

 Apparently Jesus was a frequent guest at Martha's 
home in Bethany, a small village two miles from 
Jerusalem. We read of three visits in Luke 10:38-42, John 
11:1-53, and John 12:1-9.  
 Many of us find it easy to identify with Martha in the 
story Luke tells. Martha welcomes Jesus and his disciples 
into her home and immediately goes to work to serve 
them. Hospitality is paramount in the Middle East and 
Martha believed in its importance. Imagine her frustration 
when her sister Mary ignores the rule of hospitality and 
Martha's work in order to sit and listen to Jesus. Instead of 
speaking to her sister, she asks Jesus to intervene.  

 Jesus' response is not unkind, which gives us an idea 
of his affection for her. He observes that Martha is worried 
about many things that distract her from really being 
present to him. He reminds her that there is only one thing 
that is truly important -- listening to him. And that is what 
Mary has done.  

 In Martha we see ourselves -- worried and distracted 
by all we have to do in the world and forgetting to spend 
time with Jesus. It is, however, comforting to note that 

Święta Marta  
 Marta pochodziła z Betanii, miasteczka 
położonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w 
pobliżu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy o 
ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i Łazarza, których 
Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy 
gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje 
szczegółowo jedno ze spotkań (Łk 10, 38-42). 
Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, 
odnotowując wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona 
wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna 
Bożego (J 11, 1-45). Ewangelista Jan opisuje także wizytę 
Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą 
paschalną, gdzie posługiwała Marta (J 12, 1-11). Właśnie 
z Betanii Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do 
Jerozolimy w Niedzielę Palmową (Mk 11, 1). Wreszcie w 
pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do nieba 
(Łk 24, 50).  
 Na Wschodzie cześć św. Marty datuje się od wieku V, 
na Zachodzie - od wieku VIII. Już w wieku VI istniała w 
Betanii bazylika na miejscu, gdzie miał stać dom Łazarza i 
jego sióstr. Św. Marta jest patronką gospodyń domowych, 
hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. 
Legenda prowansalska głosi, że po wniebowstąpieniu 
Jezusa Żydzi wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek 
bez steru i tak puścili ich na Morze Śródziemne. Dzięki 
Opatrzności wszyscy wylądowali szczęśliwie u wybrzeży 
Francji, niedaleko Marsylii. Łazarz miał zostać pierwszym 
biskupem tego miasta, Marta założyła w pobliżu żeński 
klasztor, a Maria pokutowała w niedalekiej pustelni. 
 W ikonografii św. Marta przedstawiana jest w 
skromnej szacie z pękiem kluczy za pasem, czasami we 
wspaniałej sukni z koroną na głowie. Często pojawia się 
na obrazach również z siostrą, św. Marią. Są prezentacje, 
w których prowadzi smoka na pasku lub kropi go 
kropidłem. Nawiązują one do legendy, iż pokonała potwora 
Taraska. Jej atrybutami są: drewniana łyżka, sztućce, 
księga, naczynie, różaniec. 

(c.d.) Jesus loved her just the same.  
 The next visit shows how well Martha learned 
this lesson. She is grieving the death of her 
brother with a house full of mourners when she 
hears that Jesus has just come to the area. She 
gets up immediately and leaves the guests, leaves 
her mourning, and goes to meet him.  

 Her conversation with Jesus shows her faith 
and courage. In this dialogue she states clearly 
without doubt that she believes in Jesus' power, in 
the resurrection, and most of all that Jesus is the 

Son of God.  

 Jesus tells her that he is the resurrection and the life 
and then goes on to raise her brother from the dead. Our 
final picture of Martha in Scripture is the one that sums up 
who she was.  

 Jesus has returned to Bethany some time later to 
share a meal with his good friends. In this home were 
three extraordinary people. We hear how brother Lazarus 
caused a stir when was brought back to life.  
 We hear how Mary causes a commotion at dinner by 
annointing Jesus with expensive perfume. But all we hear 
about Martha is the simple statement: "Martha served." 
She isn't in the spotlight, she doesn't do showy things, she 
doesn't receive spectacular miracles. She simply serves 
Jesus.  

 We know nothing more about Martha and what 
happened to her later. According to a totally untrustworthy 
legend Martha accompanied Mary to evangelize France 
after Pentecost.  

 But wouldn't it be wonderful if the most important 
thing that could be said about us is "They served"?  

 Martha is the patron saint of servants and cooks.  

http://www.walkingpilgrimage.us/
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   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 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 Lekcji Religii, 
Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego Przedszkola 

 

 W piątek, 13 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. 

 

 All students enrolled in Friday CCD Religion Classes 
will begin the new School Year with 5:30pm Mass on 
Friday, September 13. After Mass, students will 
proceed to their classrooms.  

 

 W sobotę, 14 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. 

 

 All Students enrolled in the Saturday CCD Religion 
and Polish School Program will begin the school year 
with 9:00am Mass on Saturday, September 14. After 
Mass, students will proceed to their classrooms. 

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. 


