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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

TWENTY FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
24 WRZEŚNIA 2017
TODAY:
1. Second collection is for Pulaski Day Parade Expenses. May
God reward you for your generosity!
2. 2017 Bishop’s Annual Appeal
In Giving, We Receive
The vital work of our Church supported by the Bishop’s Annual
Appeal is only as successful as the number of faithful
parishioners who participate by making a gift. Your support
helps bring hope to those who come to our Catholic Charities
agencies. It supports seminarian education, our diocesan
priests’ residence and our inner-city area schools. Every gift
counts! Saint Teresa once wrote that “we feel what we are
doing is a drop in the ocean, but that ocean would be less
without that drop.” Our Bishop’s Annual Appeal is able to do
that much more with whatever you are able to give. Please
help make 2017 the year that our Bishop’s Annual Appeal
does even more for people in profound need.
THIS WEEK:
1. Tuesday: Saints Cosmas and Damian, Martyrs
2. Wednesday: Saint Vincent de Paul, Priest
*O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass.
3. Friday: Saints Michael, Gabriel, and Raphael, archangels
*CCD Religion Classes at 5:30pm.
4. Saturday: Saints Jerome,priest, doctor of the church
*Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after the
7:00am. Mass.
*CCD Religion Classes at 9:00am.
*Polish School at 10:15am.
*Raising of the Polish Flag on Saturday at 1:00pm. We
encourage Polish School students, Parish organizations, and
parishioners to attend.
NEXT SUNDAY: XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME
1. Second collection is for parish needs.
2. Solemn Mass at 10:30am for the intention of our parishioners
and Polonia.
3. Annual Pulaski Day Parade in New York City. Time of
departure from the Shrine will be after the 10:30am Mass.
Tickets $10 per person. Our parishioners & friends are invited
to support & march with the Holy Rosary Parish contingent in
the parade. All interested, please contact the rectory.
OTHERS:
1. The Holy Rosary Leisure Club invites all seniors (50 years
and older) to join the club. Meetings are held in the Youth
Center at 1:00pm.
2. Monday, October 16, after the 7:00pm Mass, a meeting will
be held in the church for all parents whose child will be
receiving the Sacrament of First Holy Communion in 2018.
Attendance of atleast one parent/guardian from each child is
mandatory.
3. Tuesday, October 17, 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 will be receiving the Sacrament of
Confirmation in 2018. Attendance of atleast one parent/
guardian from each candidate is mandatory.
4. All Confirmation Candidates currently in CCD classes grade 8,
who are scheduled to receive the Sacrament of Confirmation
in 2018, must participate in the Confirmation Retreat on
Monday, Tuesday, and Wednesday, December 4th, 5th, &
6th from 7:00pm in the Shrine.

DZISIAJ:
1. Druga kolekta przeznaczona na pokrycie kosztów Parady
Pułaskiego. Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg
zapłać.
2. 2017 Doroczny Apel Biskupa
W dawaniu, otrzymujemy
Najważniejsze dzieło naszego Kościoła wspierane przez
doroczny apel Biskupa jest uzależniony od liczby wiernych
parafian, którzy wezmą w nim udział poprzez ofiarowanie
swojego daru. Twoje wsparcie pomaga przynieść nadzieję
tym, którzy zgłaszają się do naszych katolickich agencji
charytatywnych. Apel ten wspiera edukację seminarzystów,
dom emerytów dla kapłanów i szkoły katolickie. Każdy dar się
liczy! Święta Teresa napisała kiedyś, że: "to, co robimy, jest
tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean
byłby o nią uboższy". Doroczny Apel Biskupa jest w stanie
dokonać więcej, niezależnie od tego, co możesz ofiarować.
Proszę o pomoc w 2017 roku, aby nasz doroczny Apel
Biskupa dokonal jeszcze więcej dla osób, którzy znajdują się w
wielkiej potrzebie.
W TYM TYGODNIU:
1. Wtorek: Wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana
2. Środa: Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera
*Nabożeństwo do M. B. Nieustającej Pomocy po Mszy św.
o godz. 7:00 wieczorem.
3. Piątek: Święto św archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.
4. Sobota: Wspomnienie św. Hieronima,
*Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy św. o
godzinie 7:00 rano.
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.
*Podniesienie Polskiej Flagi o godz. 1:00 w południe.
Zachęcamy Szkołę Polską, organizacje parafialne oraz
parafian do wzięcia udziału.
PRZYSZŁA NIEDZIELA: XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafii.
2. Wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec o 10:00 rano.
3. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Msza św. o godz.
10:30 rano w intencji Parafian i Polonii. Wyjazd z pod
restauracji Michelle w Garfield, Samochody mozna zostawic
na parking przy kościele. Bilet $10.00 od osoby. Serdecznie
zapraszamy i chętnych prosimy zgłaszać się do kancelarii
parafialnej do piątku 29 września. Zwracamy się do parafian,
aby licznie wzięli udział w paradzie Pułaskiego. Zwracamy się
z prośbą, aby na parade ubrać się świątecznie w kolorach
biało-czerwonych. Po paradzie wszyscy są zaproszeni na
poczęstunek do sali parafialnej.
RÓŻNE:
1. Nabożeństwo różańcowe w miesiącu październiku będzie
odprawiane w każdym dniu po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem. Zachęcamy do udziału.
2. CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW.
JANA PAWŁA II roczpocznie się w sobotę 14 października i
zakończy się w niedziele 22 października.
3. Poniedziałek, 16 października, po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami
dzieci, które przystąpią do Sakramentu Pierwszej Komunii
św. w 2018r. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.

Roman Komenda Jr.,
20 sierpnia bierzącego roku w wieku
16 lat po długiej chorobie odeszedł
do domu Pana. Roman został
ochrzczony i przystąpił do Pierwszej
Komunii św. 16 maja 2010 roku w
naszej parafii. Mimo choroby, był
c h ł o p c e m
i
młodzieńcem
wesołym i pełen
życia. Jako młody
czlowiek, bardzo kochał parafie Matki
Bożej Różańcowej i Sanktuarium św.
Jana Pawła II. Dlatego przy
Bierzmowaniu,
na
swojego
patrona
wybrał św. Jana
Pawła II i przyjął imię Jan Paweł.
Z bólem żegnają św. pamięci
Romana Jr. rowieśnicy, koleżanki i
koledzy wyrażając Jego Rodzicom,
rodzeństwu i rodzinie najgorętsze
wyrazy współczucia.
"W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg,
Ci, którzy tutaj w bólu zostali..."
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
“If we—all of us—accept the grace of
Jesus Christ, he changes our heart
and from sinners makes us saints. To
become holy we do not need to turn
our eyes away and look somewhere
else, or have as it were the face on a
holy card! No, no, that is not
necessary. To become saints only
one thing is necessary: to accept the grace that the
Father gives us in Jesus Christ. There, this grace
changes our heart. We continue to be sinners for we are
weak, but with this grace which makes us feel that the
Lord is good, that the Lord is merciful, that the Lord waits
for us, that the Lord pardons us—this immense grace that
changes our heart.”
― Pope Francis, The Church of Mercy

2017 PICNIC DONATIONS
Mr & Mrs Pawel Partyka
Mr & Mrs Ryszard Dziedzic
Mr & Mrs Pawel Szala
Mr & Mrs Marek Skowron
Mrs. Gertruda Chyza
Mr & Mrs Tomasz Dabal
Mr & Mrs Tomasz Grodzki
Mr & Mrs Aleksander Marut
S. & M. Mulawka
Mr & Mrs Tadeusz Puzio
Mr & Mrs Rafal Rzekiec
Mr & Mrs Władysław Sudol
Mr & Mrs Jan Szewczyk
Mr & Mrs Jan Drapala
Mr & Mrs Eugeniusz Kosiorowski
Mr & Mrs Jakub Modla

$100.00
$50.00
$50.00
$30.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$10.00
$10.00
$10.00

Dear Parishioners!
My most sincere and heartfelt thank you to those parish families who have already made their donation to our
annual parish Picnic. God bless you for your generosity!
Drodzy Parafianie!
Wyrażam serdeczne podziękowanie tym wszystkim,
którzy złożyli ofiarę na nasz piknik. Niech Waszą ofiarność
wynagrodzi Pan Bóg obfitością łask. Bóg Zapłać.
Fr. Stefan

People are made for
happiness. Rightly, then, you
thirst for happiness.Christ has
the answer to this desire of
yours. But he asks you to trust
him. True joy is a victory,
something which cannot be
obtained without a long and
difficult struggle. Christ holds
the secret of this victory.
(Welcoming Address, 2)
~ Pope John Paul II

Paramus Catholic High School cordially invites 6th, 7th,
and 8th grade students and their parents to visit us during
one of our Open Houses on Sunday, October 1st, 2017
from 1:00 - 4:00pm, and Wednesday, October 18th, from
7:00 - 9:00pm. The school is located at 425 Paramus
Road, Paramus, NJ. For more information, please contact
the Admissions Office at 201-445-4466 ext. 104.

Sobota, 30 września, Chrzty:
2:00 PM Igor Balcewicz
Congratulations to the parents of
the newly-baptized child. May God
bless you always.

The altar candles, bread and wine
will be offered this entire week:
O zdrowie i błog. Boże dla Jasia z
okazji 3-ich urodzin

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.

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, 14 października: kl. 7
poniedziałek, 16 października: kl. 2
wtorek, 17 października: kl. 8
środa, 18 października: kl. 3latka i 4latka
czwartek, 19 października: kl. „0”
piątek, 20 października: kl. 1
sobota, 21 października: kl. 6
niedziela, 22 października: kl. 3, 4 & 5

 Poniedziałek, 16 października, po Mszy św. o godz. 7:00
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami
dzieci, które przystąpią do Sakramentu Pierwszej Komunii
św. w 2018r. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa.

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.

 Monday, October 16, after the 7:00pm Mass, a meeting will

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.

 Wtorek, 17 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wiec-

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.

be held in the church for all parents whose child will be
receiving the Sacrament of First Holy Communion in 2018.
Attendance is mandatory.

zorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami młodzieży klas 8-mej, która przygotowuje się do
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z rodziców
obowiązkowa.

 Tuesday, October 17, 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 2018. Attendance is mandatory.

 All Confirmation Candidates currently in CCD classes grade
8, who are scheduled to receive the Sacrament of
Confirmation in 2018, must participate in the Confirmation
Retreat on Monday, Tuesday, and Wednesday,
December 4th, 5th, & 6th from 7:00pm in the Shrine.

 Od poniedziałku, 4 grudnia do środy, 6 grudnia, o godz.
7:00pm odbędą się rekolekcje dla kandydatów
przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w
czerwcu 2018r. Obecność wszystkich kandydatów na
rekolekcjach obowiązkowa.

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

