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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.

Parish Office Hours

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.

Kancelaria Parafialna jest czynna:

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.

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

SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
23 LIPCA 2017
TODAY:
1. Second collection is for four special church ministries:
Catholic Communications & the Catholic University of
America, Black & Indian Missions Office, & Ministry to
Lepers. These valuable ministries deserve our support.
May God reward you for your generosity!
2. Blessing of vehicles after every Mass. During every
Mass, we will pray for all drivers. 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.

DZISIAJ:
1. 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.
2. 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.

THIS WEEK:
1. Monday — Saturday: CCD Religion & Polish School
registration in the rectory during parish office hours.
Registration will be open until August 15th 2017.
2. Tuesday: St. James, apostle
3. Wednesday: Saints Jachim and Anne, Parents of the
Blessed Virgin Mary
*Our Lady of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm
Mass.
4. Saturday: Saint Martha
*Confession 6:30am & 4:00 - 5:00p.m.
*Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after the
7:00am Mass.
*CCD and Polish School teachers meeting at the rectory
at 6:00pm.

W TYM TYGODNIU:
1. Poniedziałek — Sobota: Zapisy dzieci na lekcje Religii
i zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia kancelarii
parafialnej. Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej
Szkoły będą trwały do 15 sierpnia 2017.
2. Wtorek: Święto św. Jakuba, apostoła
3. Środa: Wspomnienie Świętych Joachima i Anny,
rodziców NMP
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
4. Sobota: Spowiedź: 6:30 rano i 4:00 - 5:00 po południu.
*Nowenna do M. B. Częstochowskiej po Mszy św. o
godz. 7:00 rano.
*Spotkanie z nauczycielami i katechetami na plebanii o
godz. 6:00 wieczorem.

NEXT SUNDAY: XVII SUNDAY IN ORDINARY TIME
1. Second collection is for electricity.
OTHERS:
1. The 2018 Mass book is now open.
2. Sunday, August 6, The Transfiguration of the Lord.
3. Tuesday, 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. The Parish Picnic will be held on Sunday, September 3,
(Labor Day Weekend) from 1:00 - 10:00pm. All of our
parishioners and friends are invited.
5. America’s Polka King, Jimmy Sturr and His Orchestra, will
be performing a FREE concert in Third Ward Park,
Passaic on Thursday, July 27 at 7:30 p.m. The park is
located at the corner of Van Houten Avenue and Passaic
Avenue across from the train station. Join the free fun and
listen to polkas and Polish and American music. Bring the
family for a musical night under the stars. For more
information call Greg at 973-473-5111.
6. Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host a
spiritual 4-day Walking Pilgrimage on August 10th – 13th,
from their church in NJ to Our Lady of Czestochowa
Shrine in Doylestown, PA. Walkers range from infants to
people well into their 70’s. You may join our spiritual trip
any day of the journey and for as many days as you wish.
Register by mail before July 31st for the discounted
prices. More information can be found on
www.walkingpilgrimage.us, or call 908-637-4269.

PRZYSZŁA NIEDZIELA: XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Druga kolekta przeznaczona na światło.
RÓŻNE:
1. Msze św. na rok 2018 można zamawiać.
2. Niedziela, 6 sierpnia, Święto Przemienienia Pańskiego.
3. Niedziela, 13 sierpnia, godz. 7:00pm Msza św.
nabożeństwo fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej
Fatimskiej. Zachęcamy dzieci do sypania kwiatów oraz
wiernych do licznego udziału.
4. Wtorek, 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. Parafialny piknik odbędzie się 3 września (Labor
Day Weekend) od 1:00p.m. do 10:00p.m. Wszyscy
parafianie i przyjaciele parafii są zaproszeni.
6. Czterodniowa piesza pielgrzymka (od 10 do 13 sierpnia)
z parafii św. Piotra i Pawła w Great Meadows, NJ do
Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w
Doylestown, PA. W pielgrzymce mogą wziąć osoby od
niemowląt do 70 roku życia. Po więcej informacji,
prosimy dzwonic na 908-637-4269 lub odwiedzić stronę
www.walkingpilgrimage.us.

Św. Krzysztof
Historyczność jego osoby jest dostatecznie
potwierdzona w Martyrologium Świętych, gdzie
wymienia się św. Krzysztofa pod dniem 25 lipca, i
poprzez istnienie kultu, najpierw na Wschodzie – w
452 r. poświęcono mu kościół w Chalcedonie–a
potem na Zachodzie. Żywot Świętego opowiada, że
neofita Krzysztof, za radą pustelnika, osiadł nad
rzeką i służył podróżującym, przenosząc ich samych i
bagaż na drugi brzeg. Znalazł się pomiędzy nimi
nierozpoznany przez Krzysztofa Chrystus w postaci
małego chłopca, który mu przepowiedział męczeństwo.
Poniósł je w czasie prześladowania cesarza Decjusza na
początku IV w. Życiorys Świętego cieszył się ogromnym
powodzeniem, gdyż jest on ilustracją słów Jezusa: „Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Gdy Krzysztof przeniósł
dziecko na drugi brzeg rzeki, powiedział: „Czułem się, jakbym
niósł na ramionach cały świat”. Na to chłopiec odparł:
„Chrystoforze, niosłeś więcej niż cały świat, niosłeś jego
Stwórcę”.
Imię Krzysztof znaczy: „niosący Chrystusa”. W
średniowieczu umieszczano jego podobiznę przy drzwiach
kościelnych albo na ścianie w najbardziej ruchliwych
punktach miasta. Kto spojrzał na ten obraz i westchnął do św.
Krzysztofa, ten nabierał sił i odwagi do dalszej drogi. Obecnie
wielu wiesza podobiznę Świętego w samochodzie i w
podobnych pojazdach mechanicznych w nadziei, że
szczęśliwą będą mieli podróż i dojadą do celu. Święty
Krzysztof uczy zaufania, a zarazem wzywa do ostrożności i
odpowiedzialności. Zachęca nas do zwracania uwagi na
ustalone przepisy poruszania się na jezdni i chodnikach.
Był patronem podróżujących, gdy nie było pojazdów
mechanicznych, a ludzie potrzebowali znacznie więcej czasu,
aby zmienić miejsce pobytu. Dzięki postępowi zyskujemy
sporo czasu, który możemy wykorzystać dla dobra własnego
oraz innych ludzi. Samochód, motocykl czy rower służą
człowiekowi w pracy i podczas wypoczynku. Ułatwiają nam
życie. Człowiek jest wynalazcą i kierowcą pojazdu. On ma
nad nim panować. Samochód nie może zastąpić
najcenniejszego skarbu, jakim jest Bóg i drugi człowiek. Jest
potrzebny rodzinie, ale rodziny nie zastąpi.

10 PRZYKAZAŃ DLA KIEROWCÓW
Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad
wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach
wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy
wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę
naszej Policji.

Saint Christopher
Saint Christopher was originally called Offero, a
pagan. Offero was a well-built, strong man and so tall
that was sometimes referred to as a giant. On his
travels he met a hermit who guided travellers to the
safe points where they could cross a dangerous river.
Christopher took the place of the hermit but instead of
just guiding travellers to safe places, he would often
carry them across the river, especially any small
children. Legend re-tells the story so that one of these
children was the infant Jesus. He converted to
Christianity, through the teachings of the hermit, and
he changed his name to Christoffero which led to the name
Christopher. Early in AD250 the Roman Emperor Decius
(reigned 249–251) issued an edict for the suppression of
Christianity in the Roman Empire and Christopher is listed as
a martyr killed during these persecutions of 3rd century
Rome.
It is helpful to be able to recognise Saint Christopher in
paintings, stained glass windows, illuminated manuscripts,
architecture and other forms of Christian art. The artistic
representations reflect the life or death of saints, or an aspect
of life with which the person is most closely associated. Saint
Christopher is represented in Christian Art as wading across a
swollen stream bearing the infant Christ on his shoulders, and
a pilgrim's staff in his hand, in allusion to the incident in his
legend. As stated Christopher was a man of colossal build
and strength, and his image will often be met with in out-ofthe-way Continental places hewn out of a rock, or in the side
of a church, in gigantic proportions. Persons who look upon
such a figure of the saint are believed to be exempt from the
perils of earthquake, tempest, and fire for that day; since, at
the time of his martyrdom, he said that those who
remembered him and trusted in God should not suffer death
by earthquake, tempest, or fire.
Saint Christopher is the patron of Travel and Travellers
because of his close association with helping travellers. His
feast day is July 25th.
Date of Death: Saint Christopher died in A.D. c250.
Cause of Death: Beheaded.

Prayer to Saint Christopher
Grant me, O Lord, a steady hand and watchful eye. That no
one shall be hurt as I pass by. You gave life, I pray no act of
mine may take away or mar that gift of thine. Shelter those,
dear Lord, who bear my company, from the evils of fire and all
calamity. Teach me, to use my car for others need; Nor miss
through love of undue speed The beauty of the world; that
thus I may with joy and courtesy go on my way. St.
Christopher, holy patron of travelers, protect me and lead me
safely to my destiny. Amen.
**********
Modlitwa kierowcy
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,
bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś
Dawcą życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się
przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o
Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od
jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym
kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować
pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z
radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich
drogach moich. Amen.
669

Devotions
Nabożeństwa
Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after the
7:00 PM. Mass.
Saturday: *Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after
the 7:00 AM. Mass.
*Devotion to the Divine Mercy after the 7:00 PM.
Mass in Polish.
First & Third Thursday of each month: Mass in honor of
St. John Paul II at 7:00 PM in Polish. After Mass, devotion
to St. John Paul II, plenary indulgence, and veneration of
the relic.
First Saturday of each month: Mass & First Saturday
devotion.
**********

Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
po Mszy św. o godz 7:00 wieczorem.
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.
Pierwszy i trzeci czwartek miesiąca: 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.
Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, Msza
św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie
Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim.

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.

CCD Religious Education &
Polish School Program
INFORMATION
Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2017 - 2018
Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok
Szkolny 2017/2018 trwają do 15 sierpnia 2017 w godzinach
otwarcia kancelarii parafialnej. Po 15 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. Jeżeli ktoś nie jest w stanie
dokonać całej opłaty, prosimy zgłosić się do ks. Proboszcza.
Jeżeli wymienione opłaty nie zostaną uiszczone do końca 31
grudnia 2017 roku, dziecko nie będzie mogło kontynuować
nauki w naszej placówce.
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
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 i nie odkładanie tego, gdyż
liczba uczniów w klasach jest ograniczona.
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 pól roku do 6 lat
 Zajęcia od poniedziałku do piątku
 Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 Zajęcia z logopedą
 Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne
 Przygotowanie do zerówki

Niedziela, 23 lipca, Chrzty:
1:30PM Gloria Puzio
1:30PM Patryk Bernatowicz
Congratulations to the parents of the
newly-baptized children. May God
bless you always.

