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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.

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

SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
30 LIPCA 2017
TODAY:
1. Second collection is for electricity. May God reward you
for your generosity!
2. Bishop Arthur Serratelli assigned Fr Michal Dykalski the
position of Parochial Vicar at our parish. We wish Fr Michal
many graces, may Our Lady of the Rosary keep him in her
care and Saint John Paul II intercede for him throughout
his priestly life and ministry. Fr Michal will celebrate a
solemn first Mass at our parish at 10:30am. After every
Mass, Fr. Michal will give his blessing as a newly ordained
priest.
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. Monday: Saint Ignatius of Loyola, Priest
3. Tuesday: Saint Alphonsus Liguori, Bishop, Doctor of the
Church
4. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after the
7:00pm Mass.
5. First Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at
7:00pm. After Mass, devotion to St. John Paul II, plenary
indulgence, and veneration of the relic.
6. First Friday: Saint John Vianney, Priest
*Confessions: 6:30am & 5:30pm.
*Masses at 7:00am and 7:00pm.
*Adoration of the Blessed Sacrament after 7:00am Mass
and throughout the day until 6:30pm.
*Devotions at 6:30pm.
7. First Saturday: Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm.
*Novena prayers after 7:00am Mass.
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm.
NEXT SUNDAY: THE TRANSFIGURATION OF THE LORD
1. Second collection is for parish needs.
OTHERS:
1. The 2018 Mass book is now open.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host a
spiritual 4-day Walking Pilgrimage on August 10th – 13th,
from Great Meadows to Our Lady of Czestochowa Shrine
in Doylestown, PA. Walkers range from infants to people
well into their 70’s. Register by mail before July 31st for the
discounted prices. More information can be found on
www.walkingpilgrimage.us, or call 908-637-4269.

DZISIAJ:
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. Za wszelką
ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać.
2. Ks. Biskup Arthur Serratelli mianował Ks. Michała
Dykalskiego wikariuszem naszej Parafii. Życzymy Ks.
Michałowi wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej
Rożancowej i wstawiennictwa św. Jana Pawła II w życiu
kapłańskim i duszpasterskim. O godz. 10:30 rano Ks.
Michał odprawi Msze św. prymicyjną. Po każdej Mszy św.
udzieli błogosławieństwa prymicyjnego.
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. Poniedziałek: Wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
3. Wtorek: Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego,
biskupa i doktora Kościoła
4. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.
5. Pierwszy Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o
7pm. Po Mszy św. nabożenstwo do św. Jana Pawła II,
uzyskanie odpustu zupełnego i ucałowanie relikwii.
6. Pierwszy Piątek: św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
*Spowiedź: 6:30 rano i 5:30 wieczorem.
*Msze św. o godz. 7:00 rano i 7:00 wieczorem.
*Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po
Mszy św. o godz. 7:00 rano do godz. 6:30 wieczorem.
*Naboż. do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 6:30pm
7. Pierwsza Sobota: Spowiedź: 6:45 rano i 4:00 - 5:00pm.
*Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy św. o
godz. 7:00 rano.
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.
Zakończenie nabożeństwa apelem jasnogórskim.
PRZYSZŁA NIEDZIELA:

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA
PAŃSKIEGO
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne.

RÓŻNE:
1. Msze św. na rok 2018 można zamawiać.
2. Niedziela, 13 sierpnia, o godz. 7:00pm Msza św.
nabożeństwo fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej
Fatimskiej. Zachęcamy dzieci do sypania kwiatów oraz
wiernych do licznego udziału.
3. 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.
4. Parafialny piknik odbędzie się 3 września (Labor Day
Weekend) od 1:00p.m. do 10:00p.m. Wszyscy parafianie i
przyjaciele parafii są zaproszeni.
5. 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 908637-4269 lub odwiedzić stronę www.walkingpilgrimage.us.

Święty Ignacy z Loyoli, prezbiter
Inigo Lopez urodził się w roku 1491 na
zamku w Loyola w kraju Basków (Hiszpania),
jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim
rodzie. O jego wczesnej młodości mało wiemy.
Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem
ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie
służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry.
Nosił długie włosy, spadające mu aż do
ramion, różnobarwne spodnie i kolorową
czapkę. Publicznie najchętniej pojawiał się w
pancerzu rycerza, nosząc miecz, sztylet i oręż wszelkiego
rodzaju. Kiedy po latach opowiadał współbraciom o swoim życiu,
wyznał, że do 30-tego roku życia oddawał się marnościom świata,
że z próżnej żądzy sławy jego największą rozkoszą były
ćwiczenia rycerskie. W czasie walk hiszpańsko-francuskich
znalazł się w oblężonej Pampelunie. Zraniony poważnie w 1521 r.
przez kulę armatnią w prawą nogę, został przewieziony do
rodzinnego zamku.
Długie miesiące rekonwalescencji były dla niego okresem
łaski i gruntownej przemiany. Dla skrócenia czasu prosił o
powieści rycerskie, ale na zamku ich nie było. Podano mu więc
książkę znaną w całym średniowieczu, którą napisał bł. Jakub de
Voragine - Złotą legendę. Bratowa podała mu ponadto Życie
Jezusa Ludolfa de Saksa. Gdy tylko Inigo wyzdrowiał (chociaż na
nogę kulał całe życie), opuścił rodzinny zamek i udał się do
pobliskiego sanktuarium maryjnego, Montserrat. Zdumionemu
żebrakowi oddał swój kosztowny strój rycerski. Przed cudownym
wizerunkiem Maryi złożył swoją broń. Stąd udał się do Manrezy,
gdzie zamieszkał w celi, użyczonej mu przez dominikanów. I tu
jednak wydawało mu się, że ma za wiele wygód. Dlatego
zamieszkał w jednej z licznych grot. Aby zdławić w sobie starego,
próżnego, ambitnego człowieka, nie golił się ani nie strzygł, pościł
codziennie i biczował się, nie obcinał paznokci, nie nakrywał
głowy. Codziennie bywał u dominikanów na Mszy świętej.
Oddawał się modlitwie i rozważaniu Męki Pańskiej. Szatan
dręczył go gwałtownymi pokusami aż do myśli o samobójstwie. W
takich zmaganiach powstał szkic jego najważniejszego dzieła,
jakim są Ćwiczenia duchowne. Formę ostateczną otrzymały one
dopiero w 1540 roku. Były więc owocem 19 lat przemyśleń i
kontemplacji.
Pragnąc nawiedzenia Ziemi Świętej i męczeństwa z rąk
Turków, Ignacy zupełnie wyczerpany z sił, po prawie rocznym
pobycie w Manrezie, przez Rzym i Wenecję udał się w
pielgrzymkę. Żył z użebranych pieniędzy i czynionych po drodze
przysług. W 1523 r. dotarł szczęśliwie do celu. Chciał tam
pozostać do końca życia, dopiero w wyniku nalegań tamtejszego
legata papieskiego wrócił do kraju. W drodze był dwukrotnie
więziony pod zarzutem szpiegostwa. Po długiej podróży powrócił
do Barcelony, gdzie przez dwa lata uczył się języka łacińskiego.
Nie wstydził się zasiadać w ławie szkolnej z dziećmi, chociaż miał
już wówczas 34 lata. Potem udał się do Alkala, by na tamtejszym
uniwersytecie studiować filozofię. Wolny czas poświęcał
nauczaniu prawd wiary prostych ludzi. Mieszkał w szpitalu i
utrzymywał się za posługę oddawaną chorym. Jego żebraczy strój
i niezwykły tryb życia wzbudziły u niektórych nadgorliwców
podejrzenie, czy przypadkiem Ignacy nie należy do sekty
alumbrado, która w tym czasie niepokoiła w Hiszpanii władze
kościelne. Dostał się nawet do więzienia, które było w posiadaniu
Świętej Inkwizycji. Po uwolnieniu z niego podążył do Salamanki,
by na tamtejszym uniwersytecie kontynuować swoje studia
(1527). I tu inkwizycja go zauważyła - ponownie trafił do
więzienia. Przykre przesłuchania zniósł z radością dla Pana
Jezusa. Po uwolnieniu z więzienia, w którym był kilka tygodni,
powrócił do Barcelony, a stąd udał się do Paryża (1528). Miał już
wówczas 37 lat. Utrzymywał się znów z żebraniny. Dla uzbierania
koniecznych opłat w wolnych miesiącach udał się w charakterze
żebraka do Belgii i Anglii.
Na uniwersytecie paryskim Ignacy zapoznał się i
zaprzyjaźnił ze św. Piotrem Faberem i ze św. Franciszkiem

Ksawerym. Do ich trójki dołączyli niebawem Jakub Laynez, Alfons
Salmeron, Mikołaj Bobadilla, Szymon Rodriguez i Hieronim Nadal.
Wszyscy zebrali się rankiem 15 sierpnia 1534 roku w kapliczce na
zboczu wzgórza Montmartre i tam w czasie Mszy świętej,
odprawionej przez Piotra Fabera, który miesiąc wcześniej
otrzymał święcenia kapłańskie, złożyli śluby ubóstwa, czystości
oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu Świętemu. W ten
sposób powstał nowy zakon, zwany Towarzystwem Jezusowym.
Wszyscy skierowali swoje kroki do Wenecji, by stamtąd
odpłynąć do Ziemi Świętej, nawracać niewiernych i z ich ręki
ponieść śmierć męczeńską. Do pielgrzymki jednak nie doszło,
gdyż Turcja prowadziła właśnie wojnę z Wenecją. Udali się więc
do Rzymu, aby przedstawić się papieżowi i oddać się do jego
dyspozycji. Paweł III przyjął ich życzliwie. Korzystając z jego
zachęty, wszyscy przyjęli święcenia kapłańskie (1536), oddali się
posłudze chorym w szpitalach i nauczaniu prawd wiary wśród
dzieci. Papież polecił, by Ignacy nakreślił szkic konstytucji nowego
zakonu. Ignacy uczynił to pod nazwą Formuła Instytutu. Papież po
przejrzeniu jej zażądał, by napisać całe konstytucje. Po wielu
przeszkodach Rzym zatwierdził je w 1540 roku.
Liczba członków Towarzystwa bardzo szybko rosła. Już w
roku następnym (1541) św. Franciszek Ksawery został
zaproszony do Indii. W tym samym czasie św. Piotr Faber głosił
słowo Boże w północnych Włoszech, w południowej Francji i w
Hiszpanii. W roku 1541 zebrała się pierwsza kapituła generalna.
Przełożonym generalnym jednogłośnie został wybrany Ignacy. W
tym samym roku papież oddał jezuitom do dyspozycji kościół w
Rzymie pw. Matki Bożej della Strada (Patronki w drodze). W roku
1542 jezuici założyli w Coimbrze (Portugalia) słynne kolegium,
które miało się stać zawiązką uniwersytetu. W 1550 r. do zakonu
zgłosił się sam wicekról Katalonii, książę Gandii, św. Franciszek
Borgiasz.
Przez ostatnich 16 lat życia Ignacy był przykuty do swojego
biurka i rzadko opuszczał progi domu generalnego swego zakonu,
by być zawsze do dyspozycji duchowych synów. Nękany różnymi
chorobami i dolegliwościami, 30 lipca 1556 roku zapowiedział
swoją śmierć i poprosił o udzielenie mu odpustu papieskiego.
Współbracia zdziwili się. Kiedy zaś przypuszczali, że mu jest
lepiej, po wieczerzy odeszli od jego łoża. Gdy jednak powrócili
dnia następnego, Ignacy był już w agonii i zmarł na ich rękach 31
lipca 1556 r.
Pozostawił po sobie 7 tysięcy listów, zawierających nieraz
cenne pouczenia duchowe, Opowiadanie pielgrzyma oraz
Dziennik duchowy - świadectwo mistyki ignacjańskiej. W ewolucji
chrześcijańskiej duchowości szczególne znaczenie mają
Konstytucje zakonu, w których zniósł obowiązek wspólnego
odmawiania oficjum, przestrzegania reguły klasztornej, nakazując
w zamian praktykowanie codziennej modlitwy myślnej, a liturgię
wskazując jako źródło życia duchowego. Szczególnie obfity owoc
wydają do dziś Ćwiczenia duchowe - pierwowzór rekolekcji. W
swoim nauczaniu Ignacy przypominał, że człowiek musi dokonać
pewnego wysiłku, aby współpracować z Bogiem.
Beatyfikacji Ignacego Loyoli dokonał papież Paweł V (w
1609 r.), a kanonizacji - Grzegorz XV (w 1623 r.). Św. Ignacy jest
patronem trzech diecezji w kraju Basków; zakonu jezuitów; dzieci,
matek oczekujących dziecka, kuszonych, skrupulantów, żołnierzy
oraz uczestników rekolekcji - zarówno rekolektantów, jak i
rekolekcjonistów. Jego relikwie spoczywają w rzymskim kościele
di Gesu.
Zakon jezuitów odegrał szczególną rolę także w Polsce.
Wydał między innymi takie postaci, jak: św. Stanisław Kostka i św.
Andrzej Bobola - patroni Polski, św. Melchior Grodziecki oraz
Jakub Wujek (tłumacz pierwszej drukowanej "Biblii" w Polsce),
Piotr Skarga Pawęski (wybitny kaznodzieja), Maciej Sarbiewski
(poeta zwany polskim Horacym), Franciszek Bohomolec (ojciec
komedii polskiej), Adam Naruszewicz (biskup, historyk, poeta),
Franciszek Kniaźnin (poeta), Jan Woronicz (arcybiskup, prymas
Królestwa Polskiego, poeta), Grzegorz Piramowicz (sekretarz
Komisji Edukacji Narodowej) i bł. Jan Beyzym (apostoł
trędowatych na Madagaskarze).
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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.

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
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Zapowiedzi Przedślubne
Dawid Duma — Jessica Marut
Pawel Ciesluk — Anna Kozlowska
Sebastian Hanas — Iwona Sudol
Grzegorz Klecha — Paulina Kulig

