
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-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

22 WRZEŚNIA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na klimatyzacje Kościoła. 

Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Doroczny Apel Biskupa, “Bo byłem głodny…”  

Dla Twojej wygody możesz wesprzeć doroczny Apel 
Biskupa, składając donację on-line. Po prostu wejdź na 
stronę: www.2019appeal.org i postępuj zgodnie z 
instrukcjami. Możesz zrobić jednorazową donację lub 
wybrać opcję z miesięcznymi płatnościami 
dokonywanymi automatycznie. Bez względu na to, czy 
jest to stałe zobowiązanie, jednorazowa darowizna, czy 
wsparcie on-line, Twoje wsparcie jest bardzo potrzebne. 
Liczy się każda ofiara! Proszę weź udział w Apelu 
Biskupa 2019 już dziś! 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspom. św. Pio z Pietrelciny, prezbitera  
2. Środa: Zebranie Leisure Club o 1:00pm w Youth Center  

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

3. Czwartek: Wspom. św. męczenn. Kosmy i Damiana  
*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.  

4. Piątek: Wspom. św. Wincentego a Paulo, prezbitera  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

5. Sobota: Spowiedź: 6:45am i 4:00-5:00pm.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:   XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na koszty Parady 

Pułaskiego. 
 

RÓŻNE: 
1. Nabożeństwo różancowe w niedzielę o godz. 10:00 

rano. 
2. Podniesienie Polskiej Flagi w sobote, 5 października 

o godz. 1:00 w południe. Zachęcamy Szkołę Polską, 
organizacje parafialne oraz parafian do wzięcia udziału. 

3. Parada Pułaskiego w Nowym Yorku, 6 października. 
Msza św. w intencji Parafian i Polonii o godz. 10:30 
rano. Wyjazd na paradę autobusami z pod restauracji 
Michelle w Garfield o o godz. 11:45 przed południem. 
Bilet $10.00 od osoby. Serdecznie zapraszamy i 
chętnych prosimy zgłaszać się do kancelarii parafialnej. 
Bardzo prosimy uczestników parady, aby zaparkowali 
swoje samochody na ulicy w miesciu Garfield lub 
Passaic. Prosimy nie pozostawiac samochodów na 
parkingu parafialnym. 

4. Mszy św. 6 października o godz. 7:00 wieczorem nie 
będzie.  

5. W niedzielę, 13 października, o godz. 7:00pm Msza 
św. i zakończenie nabożeństw fatimskich z procesją. 
Zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów oraz 
wiernych do licznego udziału. 

6. W środę, 16 października po Mszy św. o 7:00pm 
zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. 

TODAY:  
1. Second collection is for air conditioning. May God 

bless you for your generosity! 
2. 2019 Bishop’s Annual Appeal, “For I Was Hungry…”  

For your convenience, you can support the Annual 
Appeal by making an on-line gift. Simply go to 
www.2019appeal.org and follow the instructions. You 
can either make a one-time gift or a pledge with monthly 
payments made automatically for your convenience. 
Whether it is a pledge, a one-time gift, or an on-line 
donation, your support is greatly needed. Every single 
gift counts! Please participate in the 2019 Appeal today! 

 
 
 

THIS WEEK: 
1. Monday: Saint Pius of Pietrelcina, Priest  
2. Wednesday: 1:00pm Leisure Club Meeting in Youth Ctr  

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

3. Thursday: Saints Cosmas and Damian, Martyrs  
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After  
 Mass, devotion to St. John Paul II and veneration of the  
 relic. 

4. Friday: Saint Vincent de Paul, Priest  
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  

5. Saturday: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:15am. 

 
 
 

NEXT SUNDAY:   XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for Pulaski Day Parade  

Expenses. 
 
 
 

OTHERS: 
1. Raising of the Polish Flag on Saturday, October 5 at 

1:00pm. We encourage Polish School students, Parish 
organizations, and parishioners to attend. 

2. Annual Pulaski Day Parade in New York City on Oct. 
6. Time of departure from the Shrine will be after the 
10:30am Mass. Tickets $10/person. All parishioners & 
friends are invited to support & march with the Holy Ro-
sary Parish contingent in the parade. All interested, 
please contact the rectory. 

3. Saturday, November 16, at 10:00am, the Annual  
Respect Life will be celebrated at Saint John the Baptist 
Cathedral in Paterson. All are invited and encouraged to 
attend. 

niedziela, 22 września, Chrzty: 
 

11:30AM    Pola Truszkowski 
 

sobota, 28 września, Chrzty: 
 

11:00AM    Justin Ubiles 
 

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

God bless you always. 
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 Doroczny Apel Biskupa, “Bo byłem głodny…”  
Coroczny apel Biskupa 2019 rozpoczyna się w ten 
weekend. Hasłem przewodnim tegorocznego Apelu są 
słowa „Bo byłem głodny...” Jest to przypomnienie, że to, 
co robimy dla naszych bliźnich, robimy dla samego 
Chrystusa. Dlatego prosimy abyście wsparli tę ważną 
akcję, która pomoże tak wielu osobom w naszej diecezji. 
Doroczny Apel Biskupa wspiera działalność naszych 
katolickich organizacji charytatywnych, domy księży 
emerytów, szkoły oraz edukacja kleryków. To są 
najważniejsze cele tegorocznego apelu Biskupa, dlatego 
proszę wesprzyjcie ten szlachetny cel. Możesz być 
pewny, że środki pozyskane z apelu Biskupa są 
wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów opisanych w 
materiałach kampanii. Nie są one używane do innych 
celów cel. Z góry dziękuję za hojne wsparcie! 

 2019 Bishop’s Annual Appeal, “For I Was Hungry…”  
The 2019 Bishop’s Annual Appeal is officially kicking-off 
this weekend. The theme of this year’s Appeal is “For I 
Was Hungry...” It is a reminder that what we do for our 
neighbors in need, we do for Christ himself. Please 
support this important annual cause that helps so many 
of our brothers and sisters in our Diocese. The Bishop’s 
Annual Appeal supports the work of our Catholic 
Charities, priests’ extraordinary healthcare needs as well 
as Nazareth Village, our diocesan priests’ retirement 
residence, urban elementary schools and seminarian 
education. These are all critically important ministries that 
touch many lives, and so please make a pledge today. 
Please know that funds from the Appeal are used only for 
the causes described in the campaign materials. They 
are used for no other purpose. Thank you in advance for 
your generous support! 

 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 za-
mawiać. 

 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. 

 Biuro turystyczne Classic Travel serdecznie 
organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w 
Guadalupe oraz wypoczynek w Cancun w dniach od 
10-18 grudnia, 2019. W programie: zwiedzanie muzeów, 
kościołów, Mexico City, Teotihuacan i Puebla. Również 4 
dniowa opcjonalna wycieczka do Cancun na 
wypoczynek. Koszt $1,590 z przelotami z Newarku, 
hotele 4*, dwa posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje, 
profesjonalny przewodnik i pilot. Zgłoszenia przyjmuje 
Classic Travel. Kontakt: 973-473-3845. 

Saint Vincent de Paul  
 St. Vincent de Paul was born to a 
poor peasant family in the French village of 
Pouy on April 24, 1581. His first formal 
education was provided by the 
Franciscans. He did so well, he was hired 
to tutor the children of a nearby wealthy 
family. He used the monies he earned 
teaching to continue his formal studies at 
the University of Toulose where he studied 
theology.  
 He was ordained in 1600 and 
remained in Toulose for a time. In 1605, while on a ship 
traveling from Marseilles to Narbone, he was captured, 
brought to Tunis and sold as a slave. Two years later he and 
his master managed to escape and both returned to France.  
 St. Vincent went to Avignon and later to Rome to 
continue his studies. While there he became a chaplain to the 
Count of Goigny and was placed in charge of distributing 
money to the deserving poor. He became pastor of a small 
parish in Clichy for a short period of time, while also serving 
as a tutor and spiritual director.  
 From that point forward he spent his life preaching 
missions to and providing relief to the poor. He even 
established hospitals for them. This work became his passion. 
He later extended his concern and ministry to convicts. The 
need to evangelize and assist these souls was so great and 
the demands beyond his own ability to meet that he founded 
the Ladies of Charity, a lay institute of woman, to help, as well 
as a religious institute of priests - the Congregation of Priests 
of the Mission, commonly referred to now as the Vincentians.  
 This was at a time when there were not many priests in 
France and what priests there were, were neither well-formed 
nor faithful to their way of life. Vincent helped reform the 
clergy and the manner in which they were instructed and 
prepared for the priesthood. He did this first through the 
presentation of retreats and later by helping develop a 
precursor to our modern day seminaries. At one point his 
community was directing 53 upper level seminaries. His 
retreats, open to priests and laymen, were so well attended 
that it is said he infused a "Christian spirit among more than 
20,000 persons in his last 23 years."  
 The Vincentians remain with us today with nearly 4,000 
members in 86 countries. In addition to his order of Vincentian 
priests, St. Vincent cofounded the Daughters of Charity along 
with St. Louise de Marillac. There are more than 18,000 
Daughters today serving the needs of the poor in 94 
countries. He was eighty years old when he died in Paris on 
September 27, 1660.He had "become the symbol of the 
successful reform of the French Church". St. Vincent is 
sometimes referred to as "The Apostle of Charity" and "The 
Father of the Poor".  
 His incorrupt heart can be found in the Convent of the 
Sisters of Charity and his bones have been embedded in a 
wax effigy of the Saint located at the Church of the Lazarist 
Mission. Both sites are located in Paris, France. Two 
miracles have been attributed to St Vincent - a nun cured of 
ulcers and a laywoman cured of paralysis. As a result of the 
first, Pope Benedict XIII beatified him on August 13, 1729. 
Less than 8 years later (on June 16, 1737) he was canonized 
by Pope Clement XIII. The Bull of Canonization recognized 
Vincent for his charity and reform of the clergy, as well as for 
his early role in opposing Jansenism.  
 It has been reported that St. Vincent wrote more than 
30,000 letters in his lifetime and that nearly 7,000 had been 
collected in the 18th century. There are at least five 
collections of his letters in existence today. The feast day for 
St. Vincent, the patron of all charitable societies, is 
September 27. 



   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. 

 

KOMUNIKAT PSD im. BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
dotyczacy egzaminów:  

LOTE, SECOND LANGUAGE PROFICIENCY EXAM i 
MATURY 

 

W związku z dużym zainteresowaniem egzaminami 
LOTE, SECOND LANGUAGE PROFICIENCY EXAM i 
MATURY informujemy, że zgodnie z uchwałą Komitetu 
Finansowego przy Parafii Matki Bożej Różańcowej i 
Djecezjalnego Sanktuarium Św. Jana Pawła II, uczniowie, 
którzy chcą zdawać egzamin MATURY, LOTE i SECOND 
LANGUAGE PROFICIENCY EXAM, (NYU) a nie są już 
studentami Polskiej Szkoły im. Bł. Jerzego Popiełuszki w 
Passaic, zobowiązani są do uiszczenia opłaty $290 od  
ucznia do 1 października, 2019 r. Każdy uczeń 
dodatkowo ponosi koszta opłat egzaminacyjnych.  
Rejestrację ucznia i oplaty należy dokonać w kancelarii 
parafialnej.  

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice 
mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w 
nabożeństwie do św. Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   
  sobota, 19 października: kl. 6 i 7  
  poniedziałek, 21 października: kl. 1 i 2  
  wtorek, 22 października: kl. 8  
  środa, 23 października: kl. 3latka i 4latka   
  czwartek, 24 października: kl. „0”    
  piątek, 25 października: kl. 3 i 4  
  sobota, 26 października: kl. 5  

 

 Poniedziałek, 21 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 i 2. Obecność jednego z 
rodziców obowiązkowa. 

 Monday, October 21, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 1st & 2nd grade. Attendance is mandatory. 

 Wtorek, 22 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
młodzieży klasy 8-mej, która przygotowuje się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z  
rodziców jest obowiązkowa. 

 Tuesday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 8th grade and is preparing for the 
Sacrament of Confirmation in 2020. Attendance is 
mandatory. 

 Piątek, 25 października, po Mszy św. o godz. 7:00  
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 3 i 4. Obecność jednego z 
rodziców jest obowiązkowa. 

 Friday, October 25, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 
3rd & 4th grade. Attendance is mandatory. 

 Sobota, 26 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 5. Obecność jednego z 
rodziców jest obowiązkowa. 

 Saturday, October 26, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 5th grade. Attendance is mandatory. 


