
Rev. A. Stefan Las, Pastor 
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor 

Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 
Tel.: 973-928-4885            www.akademiamalucha.us 

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: 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: 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 

 

 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 

   6 Wall Street, Passaic, NJ 07055     Tel: (973) 473-1578     www.holyrosarypassaic.org 
                    Facebook: Shrine John Paul II 

Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki 
Tel:  973-473-1578  www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola 
Facebook:    Shrine John Paul II 

mailto:info@akademiamalucha.us


TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

25 SIERPNIA, 2019 

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

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Koronacja Ikony Jasnogórskiej w Amerykańskiej Często-

chowie, Doylestown, PA o godz. 12:30 po południu. 
3. 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. 

 

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

Religii i zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia 
Kancelarii parafialnej. 

2. Wtorek: Wspomnienie św. Moniki   
3. Środa: Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora 

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

4. Czwartek: Wspom. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  
*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.  
 

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

RÓŻNE: 
1. Parafialny piknik odbędzie się 8 września od 1:00p.m. 

do 10:00p.m. Wszyscy parafianie i przyjaciele parafii są 
zaproszeni. Zwracamy się do wszystkich parafian o 
odpowiedź na korespondencję wysłaną w zaproszeniu 
na piknik poprzez wykupienie loterii oraz złożenie 
donacji na piknik. Książeczki loteryjne można zwrócić 
pocztą lub wrzucić na tacę podczas zbierania kolekty w 
niedziele. 

2. 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. 7:00 po południu, dla    
 uczniów uczęszczających na lekcje religii w piątki. Po    
 Mszy św., uczniowie udadzą się do klas na zajęcia. 
*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. 

3. W piątek, 13 września, 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. 

4. W środę, 18 września po Mszy św. o 7:00pm zebranie 
członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

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

for your generosity! 
2. Coronation of the Icon of Our Lady of Czestochowa at 

12:30pm at the National Shrine of Our Lady of Czesto- 
chowa. 

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. 
Registration will be open until August 31. 

2. Tuesday: Saint Monica 
3. Wednesday: Saint Augustine, Bishop, Doctor of the 

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

4. Thursday: The Passion of Saint John the Baptist  
*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:    XXII SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
 

OTHERS: 
1. The Parish Picnic will be held on Sunday, September 

8th from 1:00 - 10:00pm. All of our parishioners and 
friends are invited. Invitations & lottery booklets for the 
parish picnic were sent out to all parishioners. We ask 
that parishioners fill out the raffle books and return them 
to the rectory or place them into the Sunday baskets  
during Mass Collections. We ask every parishioner to 
take part in their role of returning filled out booklets 
and placing a donation towards our picnic. 

2. 2019/2020 CCD Religion Classes, Polish School, and 
Saturday Polish Preschool.  
*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.  
*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. 

3. After receiving our recommendation, Bishop Serratelli 
has informed us that MR & MRS WALTER AND 
STELLA WIELGUS will receive the diocesan Vivere 
Christus Award on Sunday, September 8th at the 
Cathedral of St. John the Baptist, 381 Grand Street, 
Paterson at 3:30pm. Family, friends, and all parish-
ioners are invited to the ceremony, followed by a light 
reception. 



sobota, 31 sierpnia, Chrzty: 
 
  3:00PM    Matthew Soltys-Moreno 
  3:30PM    David Stolarz 
 

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

God bless you always. 

Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  
 Jan Chrzciciel był jedynym 
synem kapłana Zachariasza i 
Elżbiety, krewnej Najświętszej 
Maryi Panny. Jego cudowne 
narodzenie i posłannictwo 
zwiastował Anioł Gabriel 
Zachariaszowi, kiedy ten 

sprawował w świątyni swe funkcje kapłańskie. Jan urodził 
się sześć miesięcy przed narodzeniem Chrystusa.  
 Bardzo wcześnie, może już w dzieciństwie, Jan udał 
się na pustynię. W piętnastym roku panowania cesarza 
Tyberiusza rozpoczął swą misję poprzednika i zwiastuna 
Zbawiciela. Czynił to na pustkowiu, nad Jordanem, w 
Betanii, później w Ainon niedaleko Salim. Zjawienie się 
Jana i jego wystąpienia odbijały się szerokim echem po 
Palestynie i okolicznych krajach. Sprawiła to wiadomość, 
że oczekiwany Zbawiciel już pojawił się na ziemi. Jan 
prowadził pokutniczy i pustelniczy tryb życia. Chrzcił wodą 
ciągnące do niego tłumy. Ochrzcił również Jezusa.
 Zainteresował się nim także władca Galilei, Herod II 
Antypas. Być może sam Jan udał się do niego, by rzucić 
mu w oczy: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". 
Rozgniewany władca nakazał go aresztować i osadzić w 
twierdzy Macheront. W czasie uczty urodzinowej pijany 
król pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, 
Salome, wszystko, o cokolwiek poprosi. Ta po naradzie z 
matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął on ścięty 
mieczem. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.
 Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego Kościół 
czci w ciągu roku dwukrotnie: 24 czerwca - w uroczystość 
jego narodzenia, i 29 sierpnia - we wspomnienie jego 
męczeńskiej śmierci.  

Święta Monika  
 Monika urodziła się ok. 332 r. w 
Tagaście (północna Afryka), w rodzinie 
rzymskiej, ale głęboko chrześcijańskiej. 
Jako młodą dziewczynę wydano ją za 
pogańskiego urzędnika, Patrycjusza, 
członka rady miejskiej w Tagaście. 
Małżeństwo nie było dobrane. Mąż miał 
charakter niezrównoważony i 
popędliwy. Monika jednak swoją 
dobrocią, łagodnością i troską umiała pozyskać jego serce, a 
nawet doprowadziła go do przyjęcia chrztu. W wieku 22 lat 
urodziła syna - Augustyna. Po nim miała jeszcze syna 
Nawigiusza i córkę, której imienia historia nam nie 
przekazała. Nie znamy także imion innych dzieci.  
 W 371 r. zmarł mąż Moniki. Monika miała wówczas 39 
lat. Zaczął się dla niej okres 16 lat, pełen niepokoju i cierpień. 
Ich przyczyną był Augustyn. Zaczął on bowiem naśladować 
ojca, żył bardzo swobodnie. Poznał jakąś dziewczynę; z tego 
związku narodziło się nieślubne dziecko. Ponadto 
młodzieniec uwikłał się w błędy manicheizmu. Zbolała matka 
nie opuszczała syna, ale szła za nim wszędzie, modlitwą i 
płaczem błagając dla niego u Boga o nawrócenie. Kiedy 
Augustyn udał się do Kartaginy dla objęcia w tym mieście 
katedry wymowy, matka poszła za nim. Kiedy potajemnie udał 
się do Rzymu, a potem do Mediolanu, by zetknąć się z 
najwybitniejszymi mówcami swojej epoki, Monika odnalazła 
syna. Pewien biskup na widok jej łez, kiedy wyznała mu ich 
przyczynę, zawołał: "Matko, jestem pewien, że syn tylu łez 
musi powrócić do Boga". To były prorocze słowa. Augustyn 
pod wpływem kazań św. Ambrożego w Mediolanie przyjął 
chrzest i rozpoczął zupełnie nowe życie (387).  
 Szczęśliwa matka spełniła misję swojego życia. Mogła 
już odejść po nagrodę do Pana. Kiedy wybierała się do 
rodzinnej Tagasty, zachorowała na febrę i po kilku dniach 
zmarła w Ostii w 387 r. Daty dziennej Augustyn nam nie 
przekazał. Wspomina jednak jej pamięć w najtkliwszych 
słowach.  
 Ciało Moniki złożono w Ostii w kościele św. Aurei. Na jej 
grobowcu umieszczono napis w sześciu wierszach 
nieznanego autora. W 1162 r. augustianie mieli zabrać święte 
szczątki Moniki do Francji i umieścić je w Arouaise pod Arras. 
W 1430 r. przeniesiono je do Rzymu i umieszczono w 
kościele św. Tryfona, który potem otrzymał nazwę św. 
Augustyna. Św. Monika jest patronką kościelnych 
stowarzyszeń matek oraz wdów.  
 W ikonografii św. Monika przedstawiania jest w stroju 
wdowy. Jej atrybutami są książka, krucyfiks, różaniec. 

A Prayer to Saint Monica... 
 

St. Monica, 
 

I need your prayers. 
 

You know exactly how I'm feeling  
 

because you once felt it yourself. 
 

I'm hurting, hopeless, and in despair. 
 

I desperately want my child to return to  
 

Christ in his Church but I can't do it alone. 
 

I need God's help. 
 

Please join me in begging the Lord's powerful grace to flow 
 

into my child's life. 
 

Ask the Lord Jesus to soften his heart, prepare a path for  
 

his conversion, and activate the Holy Spirit in his life. 
 

Amen.  

 Ks. Biskup Artur Serratelli, Ordynariusz naszej diecezji 
po otrzymaniu rekomendacji odznaczy Stellę i Waltera 
Wielgus diecezjalnym medalem VIVERE CHRISTUS. 
Medal ten jest przyznawany osobom, ktore swoim 
życiem dają żywe świadectwo wiary, miłości i 
poświecenia Panu Bogu, Kościołowi św., diecezji i 
swojej parafii. Składamy serdecznie podziękowanie 
Stelli i Walterowi Wielgus, za przyjęcie wyróżnienia 
oraz godne reprezentowanie naszej parafii i Sanktuar- 
ium. Ceremonia wręczenia odznaczenia odbędzie się 
8 września o godz 3:30pm w Katedrze, 381 Grand 
Street, Paterson. Przyjęcie odbędzie się po ceremonii 
w Bishop Rodimer Center. Wszyscy serdecznie są 
zaproszeni. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwycaDvf3iAhVLZN8KHXDmDXQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Faugustinians.net%2Findex.php%3Fpage%3Dmonica_en&psig=AOvVaw0BUi-Qx2XUx0wXCo7Al5BP&ust=1561306202270887


   Devotions 
   Nabożeństwa 

 

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. 

 

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 

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. 

 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. 

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. 

2019 PICNIC DONATIONS 
 

Mr & Mrs Joseph Zitolo $250.00 
Mr & Mrs Artur Lewandowski $200.00 
Mr & Mrs Krzysztof Matula $100.00 
Mr & Mrs Roman Tomaszkowicz $100.00 
Drs Kazimierz & Krystyna Szczech $100.00 
Mr & Mrs Stefan Betlej $70.00 
Annonymous $50.00 
Mr & Mrs Edward Bekier $50.00 
Mr & Mrs Marek Blazon $50.00 
Mrs. Irene Jeyowski $50.00 
Mr & Mrs Joseph Klapacz $50.00 
Mr & Mrs Wlodzimierz Kowalczyk $50.00 
Mr & Mrs Lukasz Krawontka $50.00 
Mr & Mrs Jacek Rostek $50.00 
Mr & Mrs Tadeusz Szperlak $50.00 
Mr & Mrs Mieczyslaw Zylik $50.00 
Ms. Katarzyna Gazda $40.00 
Mr & Mrs Stanislaw Jakowicz $40.00 
Mr & Mrs. Marian Plokarz $40.00 
Mr & Mrs Jan Gil $30.00 
Mr & Mrs Eugeniusz Kosiorowski $30.00 
Mrs. Julia Krawiec $30.00 
Ms. Urszula Paluszek $30.00 
Mr & Mrs Jan Skawinski $30.00 
Mr & Mrs Michael Wor $30.00 
Mrs. Anne Borowski $25.00 
Ms. Joan Tabor $25.00 
Ms. Margaret Zarkowski $25.00 
Leisure Club $25.00 
Mrs. Zofia Bernatowicz $20.00 
Mrs. Maria Dabek $20.00 
Mr & Mrs Andrzej Jaskot $20.00 
Mr & Mrs Jan Fiolek $20.00 
Mr & Mrs Jan Kowalski $20.00 
Mrs. Maria Krakowski $20.00 
Mr & Mrs Walter Lementowski $20.00 
Mr & Mrs Jozef Mastej $20.00 
Mr & Mrs Dariusz Wojdyla $20.00 
 

Dear Parishioners! 
 Thank you to those parish families who have made their 
donation to the annual Parish Picnic. God bless you for your 
generosity! 
 

Drodzy Parafianie! 
 Wyrażamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, 
którzy złożyli ofiarę na parafialny piknik. Niech Waszą  
ofiarność wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać. 
       Fr. Stefan 
       Fr. Michał 
       Fr Krzysztof 


