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17 Sunday C: The Lord's Prayer in Luke  
 

This Sunday's Gospel presents the Lord's Prayer. Something is wrong, 
though. It's not the Our Father that we learned as children and that we pray 
during Mass. It doesn't sound quite right: "Father, hallowed be your name, 
your kingdom come. Give us each day our daily bread and forgive us our 
sins for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us 
to the final test." Today's Gospel is the Lord's Prayer as it is found in the 
Gospel of Luke. The Our Father we learned and pray at Mass is the Lord's 
Prayer as it is found in the Gospel of Matthew. So, why the difference? First 
of all, the Holy Spirit, the ultimate author of Sacred Scripture, used the 
evangelists, the writers of the Gospels, to present the teachings of Jesus to 

various groups of people and to incorporate into these presentations an inspired understanding of the Lord's 
words. Matthew was addressed to Christians of Jewish origin. Luke was addressed to Christians of Gentile 
origin. Matthew emphasized that Jesus was the fulfillment of the Scripture. Scripture was Jewish. The people 
Luke wrote to knew little to nothing of Jewish scripture. They may not have had a foundation in Jewish Scrip-
ture, but they did have a deep understanding of the work of the Holy Spirit. They believed that the Holy Spirit 
called them to faith and sustained them just as he called the people of all different nations to faith on Pentecost 
Sunday. The Lord's Prayer in Luke is given during the journey narrative. It is the prayer for the journey. In its 
immediate context, the disciples ask for a prayer which would express their unique following of Christ. John 
the Baptist had taught his disciples to pray for the coming of the Kingdom. Did Jesus have a prayer for them? 
At the beginning of the Gospel they experienced Jesus at prayer. The disciples wanted to pray like He prayed. 
They wanted to have union with the Father, not just recite words.  
The Lord's Prayer in the Gospel of Luke is the prayer of the gentile disciple of Jesus, you and I, who recogniz-
es that true power is not to be found in an empire and that true happiness is not to be found in possessions. The 
Lord's Prayer in Luke is ultimately a prayer to the Holy Spirit to empower us to live in the holiness of God's 
name, to receive worthily the Eucharist, to forgive those who hurt us and to choose God before any other solu-
tion to the problems of life. 

New Parishioners/Change of Address  
 

New parishioners should register at the rectory. This is our 
only way of recognizing anyone as a member of the par-
ish, which is necessary in order to obtain letters regarding 
sponsorship for the sacraments.  
Also, we ask our parishioners to please notify us of any 
change of address as soon as possible, and if you are mov-
ing out of the parish, please notify us of your intention.  
Bóg zapłać. Thank you.  

The Archdiocese of Newark takes very seri-
ously any and all allegations of sexual miscon-
duct by members of the clergy and lay staff of 
the Archdiocese.  
We encourage anyone with knowledge of an 
act of sexual misconduct to inform us immedi-
ately so that we may take appropriate action to 
protect others and provide support to the vic-
tims of sexual abuse.  
Individuals who wish to report an allegation of 
sexual misconduct may do so by calling the 
Archdiocesan Office of Child and Youth Pro-
tection at 201-407-3256.  

LIVE THE LITURGY  
 
Ultimately, what does God promise to give us when we pray? 
The short answer to that question is God. God promises to give 
Himself to us in prayer. Prayer is about union with God, not 
receiving favors. When God comes to us in prayer, His presen-
ce comes with faith, hope, and love. When we find these virtues 
enhanced and nurtured, we know that our prayer has been heard 
and answered.  

We struggle with what we want God to do 
and how we want our prayer validated. 
That’s what makes Jesus’ prayer, the Our 
Father, so perfect.  
It celebrates a deepening intimate rela-
tionship of trust between our Creator and 
us. 
When we persistently cry out for God in 
love, how can that prayer go unanswered? 
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Wystarczy siedem, a nawet pięć próśb. Więcej nie trzeba 
W Ewangelii Łukasza bardzo często widzimy Jezusa przeby-
wającego na modlitwie. Podobnie dzieje się w dzisiejszym frag-
mencie Ewangelii: „Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlit-
wie”. Gdyby dokładnie przetłumaczyć ten tekst, to należałoby 
powiedzieć, że Jezus „trwał na modlitwie”. Nie była to zatem 
jakaś przelotna chwila, ale określona ilość czasu. Widząc 
modlącego się Jezusa, uczniowie proszą: „Panie, naucz nas się 
modlić”. Jezus od razu przystępuje do realizacji prośby. Jakby na 
nią czekał. Czekał, bo chciał, by pragnienie modlitwy wypłynęło z 
wewnętrza serc uczniów. Nie chciał jej narzucać. 

Nauczenie modlitw to jedno z najważniejszych zadań wychowawczych w rodzinie. To także wielkie zadanie 
katechezy. Problem polega na tym, że dzieci, szczególnie te przygotowujące się do pierwszej Komunii 
świętej, odczuwają przymus uczenia się modlitw. „To trzeba zdać” – mówią dzieci i ich rodzice. Takie 
podejście sprawia, że modlitwa nie wejdzie w serce dziecka, ani też z serca nie będzie wypływać. Najgłębiej 
dziecko nauczy się modlitwy, gdy będzie widzieć modlących się tatę i mamę. Modlitwa nie jest „do wkucia”, 
„do zaliczenia”, tylko do budowania głębokiej relacji z Bogiem. Oby dzieci widzieli swoich rodziców 
modlących się. Jak uczniowie Jezusa. 
Po dłuższym przebywaniu Jezusa na modlitwie można by się spodziewać, że treść modlitwy, którą przekaże 
uczniom, będzie długa, zawiła i skomplikowana. Okazuje się, że jest bardzo krótka. Ewangelia Mateusza 
przekazuje ją w wersji siedmiu próśb i tę właśnie wersję odmawiamy na co dzień. Ewangelia Łukasza podaje 
wersję jeszcze krótszą – pięć próśb, jakby tym bardziej chciała podkreślić, że nie liczy się wielomówstwo, ale 
zawierzenie Bogu i wypowiedzenie próśb o najbardziej podstawowe dobra w życiu człowieka. Zawierzenie 
wyraża się w tym jednym prostym słowie: „Ojcze”. Bóg jest Ojcem, któremu człowiek oddaje się całkowicie, 
powierza swoje życie. Po pełnym oddaniu siebie Bogu Ojcu człowiek może wypowiedzieć pięć próśb: 
„Niech się święci Twoje imię” ; „Niech przyjdzie Twoje królestwo” ;  „Naszego chleba powszedniego dawaj 
nam na każdy dzień”; „Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam 
zawini” oraz „Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.   

Modlitwa do św. Anny 
Chwalebna i święta Anno, którą niebo uwielbia, którą święci szanują, a którą czci ziemia. Bóg Ojciec Cię 
miłuje, jako matkę ukochanej swej córki i Babkę swego Syna. Syn Boży miłuje Cię za danie Mu matki, z 
której się narodził jako Bóg Człowiek i Zbawiciel ludzi. Duch Święty miłuje Cię, ponieważ dałaś Mu Oblu-
bienicę tak godną i tak doskonałą. Anieli i wybrani szanują Cię jako drzewo święte, które wydało ów śliczny 
kwiat, co ich odtworzył i ten najgodniejszy owoc, co jest ich życia słodkością sprawiedliwi, pokutujący i 
grzeszni wzywają Cię jako swoją potężną orędowniczkę przed Bogiem, bo przez Twoje wstawiennictwo 
sprawiedliwi spodziewają się łaski, pokutujący usprawiedliwienia, a grzesznicy odpuszczenia grzechów. 
Bądź nam miłościwą i kiedy Cię czcimy i wzywamy tutaj, uproś nam zbawienie wieczne w niebie. Przez za-
sługi Twoje przemawiaj za nami i nie dopuść, ażeby dusze tych, co Cię wysławiają, zginęły na wieki. 
O Święta Anno, patronko nasza, bądź zawsze ucieczką grzesznych, schronieniem występnych, pocieszeniem 
strapionych i ucieczką wiernie Ci służących; broń nas i przyczyniaj się za nami teraz i w godzinę śmierci na-
szej; proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi dla Jezusa, naszego Pana i Matki Jego, Twojej córki, 
ażebyśmy wspierani modlitwami i zasługami Twoimi, dojść mogli po tym życiu doczesnym do życia wiecz-
nego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Archidiecezja Newark bardzo poważnie traktuje wszelkie zarzuty dotyczące niewłaściwego zachowania 
seksualnego ze strony duchownych, świeckich pracowników archidiecezji. Zachęcamy każdego, kto ma 
wiedzę o akcie niewłaściwego zachowania seksualnego, do natychmiastowego poinformowania nas, 
abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania w celu ochrony innych i zapewnienia wsparcia ofiarom 
wykorzystywania seksualnego.  
Osoby, które chcą zgłosić zarzut niewłaściwego zachowania seksualnego, mogą to zrobić, dzwoniąc do 
Archidiecezjalnego Biura Ochrony Dzieci i Młodzieży pod numer 201-407-3256.  
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Weekly Collection: 
$1407.00 

Maintenance: $1264.00 

Priest Retirement Fund: $150.00 
 

“...where your treasure is,  
there also will your heart be.” Lk 12 

Bóg zapłać za złożone ofiary. 

Saturday, July 23rd, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
 
Sunday, July 24th, 2022 - Niedziela 
Seventeenth Sunday of Ordinary Time 
 
Tuesday, July 26th, 2022 - Wtorek 
Saints Joachim & Ann 
 
Saturday, July 30th, 2022 - SOBOTA 
* 9:00 AM - 9:30 AM - Confession - Spowiedz Św 
* 2:00 PM - Wedding 
 
Sunday, July 31st, 2022 - Niedziela 
Eighteenth Sunday of Ordinary Time 

Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ  
will host a spiritual 4day Walking Pilgrimage  

on August 4 - 7, 2022,  
from our 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 24th for the discounted  
prices or visit our website for churches in your area  
that also offer discounted prices. More info call:  
908-637-4269 or www.walkingpilgrimage.us.  

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - no assignment  
10:00 AM - T. Kaluzny 
12:00 PM - K. Skrupskis 
  Lectors 
  5:30 PM - R. Gora  
  8:00 AM - J. Oszajca 
10:00 AM - J. Borsukiewicz 
12:00 PM - K. Skrupskis 

A Summer Prayer 
Long warm days… The pace of life slows... 
A time for picnics and rest in the shade... 
Lord, help me to rest awhile in the cooling  
shade of your presence. 
Slow down my restless heart and fill me with 
gentle compassion for all your people. 

Extraordinary Ministers of  
Holy Communion   

  5:30 PM  - K. Skrupskis 
10:00 AM - D. Dorobek 
12:00 PM - R. Dujanowicz 
  Lectors 
  5:30 PM - K. Skrupskis 
  8:00 AM - M. Wiernasz 
10:00 AM - J. Opechowski 
12:00 PM - I. Szaro 
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St. Adalbert Church 
Week of July 24th, 2022 

Ss. Peter & Paul Church 
 

Week of July 24th, 2022 

Sunday - July 24th, 2022 
 9:30 AM + All Deceased Benefactors of  
   Ss. Peter & Paul Church 
 
Sunday - July 31st, 2022 
 9:30 AM + Vytautas Masiliunas 

 SATURDAY (23rd) - SOBOTA 
5:30 PM + Stanley & Edyta Zamorski   

   - Zamorski Family 
  
SUNDAY - July (24th) - 2022 - NIEDZIELA        
8:00 AM + Teofil i Genowefa Krupa  
   - Syn z Rodziną  
10:00 AM +  Bronisław Leniart   
   - Romek i Iwona Kałużny 
12:00 PM + Janina & Henryk Mroczka - Family  
 
MONDAY (25th) - PONIEDZIAŁEK 
7:30 AM + Frederick E. Obst Sr. - Wife 
8:15 AM - Health and Blessings for Father Krys 
 
TUESDAY (26th) - WTOREK 
7:30 AM + Joseph Obst - Mother  
8:15 AM + Ermelinda Barria - Ana Vargas  
 
WEDNESDAY  (27th) - ŚRODA 
7:30 AM + Stanley Kaczmarczyk Sr.   
   - Gloria Kaczmarczyk  
8:15 AM - O szczęśliwą operację i szybki powrót do 
   zdrowia dla Agatki. 
 
THURSDAY (28th) - CZWARTEK 
7:30 AM - Health and God’s blessing for  
   Olga Olavaria - Ana Vargas 
8:15 AM + Roman Szypula - Rodzina 
 
FRIDAY (29th) -  PIĄTEK 
7:30 AM + Mary Jane Dugan  
  - Tina Frebella & Family 
8:15 AM + Władysław & Hanka Zdziarski 
 
SATURDAY (30th) - SOBOTA 
8:00 AM + Alina i Bogdan Wawro    
  - Syn Dawid z Rodziną 
 
5:30 PM + Josephine Zglobicka - Diana Bodzioch 
 
SUNDAY - July (31st) - 2022 - NIEDZIELA        
8:00 AM + Jan  Socha - Michael & Mary Macierowski  
10:00 AM + Tadeusz Klimek (30 Year Anniversary) 
    - Rodzina Barlik 
12:00 PM + Stanisław Turek - Lorenc Family  
    

Week of July 24th, 2022 

Hosts: W intencji Bogu wiadomej 
 
Wine: O zdrowie i Boże błogosławienstwo 
   z okazji Imienin 
  
Altar Candles: God’s blessing for Olga  
    Olavaria 
 
Sanctuary Lamp:  

We remember our ailing  
parishioners  

in our daily prayers,  
including those at home,  
in hospitals and nursing 

homes: 
 

Richard Mack, Olga Olavarria,  
Heronima Gałczynska, Edward Maciaga,  

Stanislaw Pekosz, John Kasprzyk, John Kasper,  
Charlotte Drozd, John Zarzecki,  

Anne Baronas, Edward & Louis Cook,  
Robert Cook, Ruta Didzbalis, Madeline Morris,  

Miriano Rodrigez, Pedro Rodriguez, ….. 
 

 Lord, keep them in Your loving care.  
Boże obdarz ich łaską zdrowia. 

At St. Adalbert Church 
Saturday’s Anticipatory Mass 

is  
celebrated at 5:30 PM.  


