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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: 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. 
 

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. 

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. 
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SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

21 LIPCA, 2019 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na klimatyzację w Kościele. 

Za wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. 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 
zamawiać. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek — Sobota można zapisać dzieci na lekcje 

Religii i zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia 
Kancelarii parafialnej. 

2. Poniedziałek: Święto św. Marii Magdaleny  
3. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

po Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem.  
4. Czwartek: Święto św. Jakuba, apostoła  

*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.  

5. Piątek: Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP  
6. Sobota: Spowiedź: 6:45am i 4:00-5:00pm.  
 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:      XVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
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. 

 

RÓŻNE: 
1. Wtorek, 6 sierpnia, Święto Przemienienia Pańskiego.  

Msze św. o godz. 7:00 rano i 7:00 wieczorem. 
2. Wtorek, 13 sierpnia, o godz. 7:00pm Msza św. i 

nabożeństwo fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej 
Fatimskiej. Zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów 
oraz wiernych do licznego udziału. 

3. Czwartek, 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 8 września od 1:00p.m. do 
10:00p.m. Wszyscy parafianie i przyjaciele parafii są 
zaproszeni. 

5. W piątek, 13 września, rozpoczęcie nowego Roku  
Szkolnego Mszą św. o godz. 5:30 po południu, dla uczniów 
uczęszczających na lekcje religii w piątki. Po Mszy św., 
uczniowie udadzą się do klas na zajęcia. 

6. W sobotę, 14 września, rozpoczęcie Roku Szkolnego  
Lekcji Religii, Polskiej Szkoły i Sobotniego Przedszkola 
Mszą św. o 9:00 rano dla uczniów uczęszczających na 
lekcje w sobotę. Po Mszy św., uczniowie udadzą się do 
klas na zajęcia. Zajęcia będą trwały do godziny 11:00 
rano. 

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

you for your generosity! 
2. 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, Moth-
er’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. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday — Saturday: CCD Religion & Polish School regis-

tration in the rectory during parish office hours. 
2. Monday: Saint Mary Magdalene 
3. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotions after 

7:00pm Mass.  
4. Thursday: Saint James, Apostle  

*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After Mass,  
 devotion to St. John Paul II and veneration of the relic. 

5. Friday: Saints Joachim and Anne, Parents of the Blessed 
Virgin Mary 

6. Saturday: Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
 

NEXT SUNDAY:    XVII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for four special church ministries: 

Catholic Communications & the Catholic University of 
America, Black & Indian Missions Office, & Ministry to Lep-
ers. These valuable ministries deserve our support. May 
God bless you for your generosity! 

2. During every Mass, we will pray for all drivers, and 
blessing of vehicles after every Mass. 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. 

 

OTHERS: 
1. Tuesday, August 6, The Transfiguration of the Lord. Mass-

es: 7:00am & 7:00pm. 
2. Ss. Peter & Paul Church, Great Meadows, NJ will host a 

spiritual 4-day Walking Pilgrimage on August 8th – 11th, from 
their church in New Jersey to Our Lady of Czestochowa 
Shrine in Doylestown, PA. Walkers range from infants to 
people well into their 70’s. You may join their spiritual trip 
any day of the journey and for as many days as you wish. 
Register by mail before July 28th for the discounted prices. 
You may learn more information by calling 908-637-4269 or  
on www.walkingpilgrimage.us. 

3. Thursday, 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 8th 
from 1:00 - 10:00pm. All of our parishioners and friends are 
invited. 

5. All students enrolled in Friday CCD Religion Classes will 
begin the new School Year with 5:30pm Mass on Friday, 
September 13. After Mass, students will proceed to their 
classrooms.  

6. All Students enrolled in the Saturday CCD Religion and 
Polish School Program will begin the school year with 
9:00am Mass on Saturday, September 14. After Mass, 
students will proceed to their classrooms. 

http://www.walkingpilgrimage.us/
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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 pół roku do 6 lat 

• Zajęcia od poniedziałku do piątku 

• Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

• Zajęcia logopedyczne 

• Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 

• Przygotowanie do zerówki 

Święty Jakub, Apostoł 
 Wśród apostołów było dwóch 
Jakubów. Dla odróżnienia nazywani są 
Większym i Mniejszym albo też 
Starszym i Młodszym.  
 Prawdopodobnie nie chodziło w 
tym wypadku o ich wiek, ale o 
kolejność przystępowania do grona 
Apostołów. Rozróżnienie to wprowadził 
już św. Marek (Mk 15, 40). Imię Jakub 
pochodzi z hebrajskiego "aqeb", 
oznaczającego "chronić" - a zatem 
znaczy "niech Jahwe chroni". 
Etymologia ludowa tłumaczy to imię jako "pięta". Według 
Księgi Rodzaju, kiedy Jakub, wnuk Abrahama, rodził się jako 
bliźniak Ezawa, miał go trzymać za piętę (Rdz 25, 26). Św. 
Jakub Większy jest tym, który jest wymieniany w spisie 
Apostołów wcześniej - był powołany przez Jezusa, razem ze 
swym bratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów 
(Mt 4, 21-22): święci Mateusz i Łukasz wymieniają go na 
trzecim miejscu, a święty Marek na drugim. Jakub i jego brat 
Jan byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i mieszkali nad 
jeziorem Tyberiadzkim. Ewangelie nie wymieniają bliżej 
miejscowości. Być może pochodzili z Betsaidy, podobnie jak 
święci Piotr, Andrzej i Filip (J 1, 44), gdyż spotykamy ich 
razem przy połowach. Św. Łukasz zdaje się to wprost 
narzucać, kiedy pisze, że Jan i Jakub "byli wspólnikami 
Szymona - Piotra" (Łk 5, 10). Matką Jana i Jakuba była 
Salome, która należała do najwierniejszych towarzyszek 
wędrówek Chrystusa Pana. Jakub został zapewne 
powołany do grona uczniów Chrystusa już nad rzeką 
Jordan. Tam bowiem spotykamy jego brata, Jana (J 1, 37). 
Po raz drugi jednak Pan Jezus wezwał go w czasie połowu 
ryb. Wspomina o tym św. Łukasz (Łk 5, 1-11), dodając nowy 
szczegół - że było to po pierwszym cudownym połowie ryb.  
 Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Pana 
Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 
5, 37; Łk 8, 51), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn; 
Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt 26, 37). 
Żywe usposobienie Jakuba i Jana sprawiło, że Jezus nazwał 
ich "synami gromu" (Mk 3, 17). Chcieli bowiem, aby piorun 
spadł na pewne miasto w Samarii, które nie chciało przyjąć 
Pana Jezusa z Jego uczniami (Łk 9, 55-56). Jakub był wśród 
uczniów, którzy pytali Pana Jezusa na osobności, kiedy 
będzie koniec świata (Mk 13, 3-4). Wreszcie był on 
świadkiem drugiego, także cudownego połowu ryb, kiedy 
Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni 
(J 21, 2). Ewangelie wspominają o Jakubie Starszym na 18 
miejscach, co łącznie obejmuje 31 wierszy. W porównaniu 
do innych Apostołów - jest to bardzo dużo.  
 Dzieje Apostolskie wspominają o św. Jakubie dwa razy: 
kiedy wymieniają go na liście Apostołów (Dz 1, 13) oraz przy 
wzmiance o jego męczeńskiej śmierci. Z tej okazji św. 
Łukasz tak pisze: "W tym samym czasie Herod zaczął 
prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem 
Jakuba, brata Jana..." (Dz 12, 1-2). Jakuba stracono w 44 r. 
bez procesu - zapewne po to, aby nie przypominać ludowi 
procesu Chrystusa i nie narazić się na jakieś 
nieprzewidziane reakcje. Było to więc posunięcie taktyczne. 
Dlatego także zapewne nie kamieniowano św. Jakuba, ale 
ścięto go w więzieniu. Euzebiusz z Cezarei, pierwszy 
historyk Kościoła (w. IV), pisze, że św. Jakub ucałował 
swojego kata, czym tak dalece go wzruszył, że sam kat 
także wyznał Chrystusa i za to sam natychmiast poniósł 
śmierć męczeńską. Jakub był pierwszym wśród Apostołów, 
a drugim po św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła 
(zgodnie z przepowiednią Chrystusa - Mk 10, 39). W 
średniowieczu powstała legenda, że św. Jakub udał się  

(c. d. ) zaraz po Zesłaniu (Ducha Świętego do Hiszpanii. Do 
dziś św. Jakub jest pierwszym patronem Hiszpanii i 
Portugalii.  
 Według tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba miały 
został sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w 
Hiszpanii. Nazwa Compostella ma się wywodzić od 
łacińskich słów Campus stellae (Pole gwiazdy), bowiem 
relikwie Świętego, przywiezione najpierw do miasta Iria, 
zaginęły - dopiero w IX w. miał je odnaleźć biskup, 
prowadzony cudowną gwiazdą. Hiszpańska nazwa Santiago 
znaczy zaś po polsku "święty Jakub". Te dwie nazwy łączy 
się w jedno, stąd nazwa miasta brzmi dziś Santiago de 
Compostella. Do dziś znajduje się tam grób św. Jakuba. W 
wiekach średnich po Ziemi Świętej i Rzymie było to trzecie 
sanktuarium chrześcijaństwa. W katedrze genueńskiej 
oglądać można artystyczny relikwiarz ręki św. Jakuba, 
wystawiany na pokaz podczas rzadkich okazji.  
 Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii; ponadto m. 
in. zakonów rycerskich walczących z islamem, czapników, 
hospicjów, szpitali, kapeluszników, pielgrzymów, sierot.  
 W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest jako starzec 
o silnej budowie ciała w długiej tunice i w płaszczu lub jako 
pielgrzym w miękkim kapeluszu z szerokim rondem. Jego 
atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, 
torba, turban turecki, zwój.  

Saints Joachim and Anne 
 

 Saints Joachim (sometimes spelled 
"Joaquin," pronounced "wal-keem") and 
Anne, are the parents of the Virgin Mary. 
There are no mentions of them in the Bible 
or Gospels, what we know comes from 
Catholic legend and the Gospel of James, 
which is an unsanctioned, apocryphal writing 
form the second century AD. We do know 
from scholarship that the Gospel of James was not written by 
James, the Brother of Jesus, despite its claim to be so 
authored.  

 Even the early Church fathers expressed skepticism 
about the Gospel of James in their writings. There are about 
150 copies of the ancient manuscript which often have 
different titles, but tell the same story, that Mary was promised 
to Joachim and Anne by an angel, was consecrated to God, 
and she remained a virgin all her life.  

 Naturally, there is plenty of room for scholarly debate 
about these saints. We have no true primary sources that 
prove they even existed, but certainly we can agree that Mary 
had parents. Likewise, we can agree that.  

 Mary had good, faithful parents who raised her with a 
love and devotion to God like none other except Jesus Christ 
Himself.  
 Joachim and Anne serve as role models for parents and 
both deserve to be honored and emulated for their devotion to 
God and Our Lady Mary, the Mother of God. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB547ht4fjAhUynOAKHUhpD6QQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsaltandlighttv.org%2Fblog%2Fsaints-and-blesseds%2Ffeast-of-sts-joachim-and-anne-parents-of-mary&psig=AOvVaw3GbCcCr73n7xSQi


   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. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 Lekcji Religii, 
Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego Przedszkola 

 

 W piątek, 13 września, rozpoczęcie nowego Roku  
Szkolnego Mszą św. o godz. 5:30 po południu, dla  
uczniów uczęszczających na lekcje religii w piątki. Po  
Mszy św., uczniowie udadzą się do klas na zajęcia. 

 

 All students enrolled in Friday CCD Religion Classes 
will begin the new School Year with 5:30pm Mass on 
Friday, September 13. After Mass, students will pro-
ceed to their classrooms.  

 

 W sobotę, 14 września rozpoczęcie Roku Szkolnego  
Lekcji Religii, Polskiej Szkoły i Sobotniego 
Przedszkola Mszą św. o 9:00 rano dla uczniów 
uczęszczających na lekcje w sobotę. Po Mszy św., 
uczniowie udadzą się do klas na zajęcia. Zajęcia będą 
trwały do godziny 11:00 rano. 

 

 All Students enrolled in the Saturday CCD Religion 
and Polish School Program will begin the school year 
with 9:00am Mass on Saturday, September 14. After 
Mass, students will proceed to their classrooms. 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2019 - 2020 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na 
Rok Szkolny 2019/2020 będą trwały do 31 sierpnia 2019 
w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Po 31 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.  
 

 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 $50.00 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 w jak najszybszym 
terminie, gdyż liczba uczniów w klasach jest 
ograniczona. 

 

   + Roman Geza 


