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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: 
  8:00 A.M. 
  7:00 P.M.  
 

Confessions: 
 Saturdays: 4:00 - 5:00 P.M. 
 Sundays: before each Mass 
 Daily:  6:30 - 7:00 P.M. 
 

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: 
   8:00 rano 
   7:00 wieczorem 
 

Spowiedź: 
 Sobota: 4:00 - 5:00 po południu 
 Niedziela: przed każdą Mszą św. 
 Codziennie: 6:30 - 7:00 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: 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
 Sunday (in the parish store): 7:30 A.M. –12:30P.M 
 

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: 9:00 A.M. - 12:00 P.M. 
 Niedziela (w sklepiku):  7:30 A.M. - 12:30P.M. 
 

W Święta Kościelne i państwowe 
kancelaria parafialna jest nieczynna. 

Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki 
Tel:  973-473-1578  www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola 
Facebook:    Shrine John Paul II 

mailto:info@akademiamalucha.us


MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

July 24, 2022 

SATURDAY July 23 sobota 
  7:00am + Lucyna Pluta 
  5:00pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Eli i Grzegorza  
                  Lysomirski z okazji rocznicy ślubu rq. Mama i babcia 
                  O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marka i Magdaleny 
                  Nieradka z okazji rocznicy ślubu rq. Mama i babcia 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Olivii i Kevina  
                  Jagniatowski z okazji rocznicy ślubu rq. Mama i babcia 
               + For parishioners 
               + Mary Dale rq. Helen & Walter Fedachinsky 
  7:00pm    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, bł. 
                  Boże i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Władysława Glista z  
                  okazji 50-tej rocznicy ślubu 
               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
               + Stanisław i Filomena, Sebastian i Helena 
SUNDAY July 24 niedziela 
  7:00am    Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, bł.  
                  Boże, ukończenia szkoły oraz wytrwania w nowej pracy dla  
                  Michała Jastrzebski rq. Babcia 
               + Za parafian 
               + Adam Panas rq. Joanna i Piotr Piekarz 
               + Ryszard i Zofia Szypuła rq. Rodzina 
               + Kazimierz i Weronika Wesołowskich 
               + Anna Kosierb rq. Córka z mężem 
  8:30am    O zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Św. dla Amelii z okazji  
                  18-tych urodzin rq. Rodzina 
               + Jan Fiolek rq. Peter i Maria Tokarz 
               + Sławomir Klecha rq. Rodzice i rodzeństwo 
               + Wiesław Skowroński rq. Córka 
10:30am    Podziękowanie za otrzymane łaski oraz opiekę Matki Bożej w  
                  dalszym życiu z okazji 70-tych urodzin dla Jana Szot 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Anny Mikołajczak z okazji urodzin i  
                  imienin rq. J.S. 
                  O powrót do zdrowia dla Moniki 
               + Jan Król rq. John & Joyce Moninger 
               + Marcin Król rq. Rodzina 
               + Władysław Stopka rq. Syn Józef z rodziną 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka z rodziną 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzina 
               + Ryszard, Aleksandra i Marian Wiśniewscy oraz za zmarłych z  
                  rodziny rq. Rodzina 
               + Sylwester i Barbara Silski rq. Rodzina 
               + Józef Tomaszkowicz rq. Mr & Mrs Zytkowski 
               + Maria i Wojciech Cudek rq. Córka 
               + Maria, Franciszek i Rafał Brynczka rq. Rodzina 
               + Józef Łapczynski rq. Żona z rodziną 
12:30pm    O zdr. i błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej Różańcowej dla córki  
                  Kamili Kołodynskiej-Daskalov z ok. urodzin rq. Rodzice z siostrą 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Patrycji i Marka  
                  Giecaszek z okazji rocznicy ślubu rq. Rodzice 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Tomasza 
                  Nykiel z okazji 25-tej rocznicy ślubu rq. Rodzice i rodzeństwo 
               + Bronisław Gurdak rq. Córka Agata 
               + Henryka Puchalik (Anniv.) rq. Family 
               + Imogene Papp rq. Lawrence Ogonowski 
  3:00pm    Wedding Mass of Michał Skowyra and Kinga Portka 
  7:00pm    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Pana Jezusa dla Adama i Izabeli z  
                  okazji 4-tej rocznicy ślubu 
               + Marcin Król rq. Rodzina 
               + Emil i Eugeniusz Isztok rq. Brat Jan 
               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
MONDAY July 25 poniedziałek 
  8:00am + Regina Połeć 
  7:00pm + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 

TUESDAY July 26 wtorek 
  8:00am + Teresa Wróblewska 
  7:00pm + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
               + Czesław Karp rq. Żona z rodziną i dziećmi 
               + Anna Kosierb rq. Wnuki i prawnuki 
WEDNESDAY July 27 środa 
  8:00am + Regina Połeć 
  7:00pm    O zdrowie i błog. Boże dla Anny z okazji  
                  urodzin i imienin 
                  O zdr. i bł. Boże dla Elżbiety z ok. urodzin 
               + Franciszek Wieteszka (Anniv.) rq. Family 
               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
               + Aleksandra i Michał Mielniczuk (Anniv.) 
 rq. Wnuk z rodziną 
               + Zbigniew Tarnawski rq. A. i J. Mikołajczak 
THURSDAY July 28 czwartek 
  8:00am + Otolia Gawlik 
  7:00pm + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
               + Weronika Marut 
FRIDAY July 29 piątek 
  8:00am + Teresa Wróblewska 
  7:00pm    Za wszystkich zmarłych poleconych w  
                  wypominkach 
               + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
               + Zbigniew Zapotoczny rq. Żona i dzieci 
SATURDAY July 30 sobota 
  7:00am + Lucyna Pluta 
  5:00pm + For parishioners 
               + Bertha and Ray Gierek (b.r.) 
 rq. Irene Jeyowski 
               + Mary Dale rq. Helen & Walter Fedachinsky 
               + Jan Tomaszkowicz rq. Córka z rodziną 
  7:00pm + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 
               + Marian i rodzice 
               + Zbigniew Tarnawski rq. A. i P. Stokłosa 
SUNDAY July 31 niedziela 
  7:00am + Za parafian 
               + Adam Panas rq. Anna i Rafał Sołtys 
               + Zdzisław Slusarz rq. Żona i dzieci 
               + Ryszard i Zofia Szypuła rq. Rodzina 
               + Helena i Adam Medyński rq. Adam i Natalia 
  8:30am + Józef Szpernoga rq. Żona z dziećmi 
               + Mateusz Krawiec (30-ty dzień po śmierci) 
 rq. Rodzina 
10:30am    O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej  
                  dla Sylwii i Pawła z okazji rocznicy ślubu  
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej 
                  Różańcowej z okazji urodzin dla Alice 
                  Stoktosa rq. Mama 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej 
                  dla Anny Świąder z okazji urodzin rq. Córka 
                  O zdr., błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla  
                  Mateusza z okazji 21-ych urodzinrq. Babcia 
               + Jan Król rq. John i Joyce Moninger 
               + Władysław Stopka rq. Syn Józef z rodziną 
               + Zofia i Stanisław Szeligarq. Córka z rodziną 
               + Roman Komenda Jr. rq. Rodzina 
               + Ryszard, Aleksandra i Marian Wiśniewscy  
                  oraz z rodziny rq. Rodzina 
               + Sylwester i Barbara Silski rq. Rodzina 
               + Maria, Franciszek i Rafał Brynczka rq. Rodz 
               + Konrad i Józef Świąder rq. Rodzina 
               + Aniela Szwed rq. Wnuk z rodziną 
12:30pm + For parishioners 
  7:00pm + Marek Kozłowski rq. Żona Jolanta 



SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

24 LIPCA, 2022 

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. 

3. Sklepik parafialny czynny od 7:30 rano - 12:30 pm. 
 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek zapisy dzieci  

 na lekcje Religii i zajęcia Polskiej Szkoły od 4pm-8pm.   
 W sobotę zapisy od 9:00am-12:00pm. 

2. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 7pm. Po 
Mszy św. nab., uzyskanie odpustu zupełnego. Osobiste 
prośby i intencje, w których będziemy się modlić podczas 
nab. można złożyć do skrzynki przy ołtarzu św. JP II.  

3. Piątek: Podczas Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem 
będziemy modlić się za zmarłych poleconych w 
wypominkach. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. 

4. Sobota: Nowenna do M.B. Częst. po Mszy św. o 7:00am.  
*Spowiedź: 4:00 - 5:00pm.  

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:      XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta. 
 

RÓŻNE: 
1. Drodzy Parafianie, z radością informujemy, że po 

dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 
koronowirusa, dnia 11 września odbędzie się piknik 
parafialny. Już teraz wszystkich zapraszamy. 

2. Drodzy Parafianie informujemy, że od września:   
*W każdą drugą sobotę miesiąca po Mszy św. o 7AM  
 będziemy modlić się nowenną do Cudownego Medalika.  
*W każdy drugi wtorek miesiąca po Mszy św. o 7PM  
 odbędzie się nab. do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.   
*Informujemy, że od września w naszym Sanktuarium  
 otwieramy dwie grupy: Mężczyźni Św. Józefa oraz Męski  
 Żywy Różaniec. Na spotkaniach będziemy wspólnie  
 modlić się, rozszerzać nasze życie duchowe, poznawać  
 Biblię, uczyć się budować wspólnotę, wspierać siebie,  
 nasze rodziny i naszą parafię. Wszystkich mężczyzn  
 pragnących dołączyć do tej wspólnoty serdecznie  
 zapraszamy. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o  
 kontakt z Panem Mariuszem Citkowskim pod numerem  
 telefonu: 973-390-5477 lub droga mailową  
 mariuszcitkowski@gmail.com. 

3. We wtorek, 2 sierpnia, po Mszy św. o 7pm, 18 miesiąc 
nowenny pompejańskiej w int. wszystkich rodzin i parafian. 

4. W sobotę, 6 sierpnia, Święto Przemienienia Pańskiego. 
Msze św. o godz. 7:00 rano, 5:00 i 7:00 wieczorem. 

5. W sobotę, 13 sierpnia, po Mszy św. o godz. 7:00pm, 
nabożeństwo fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej 
Fatimskiej. Zachęcamy wiernych do licznego udziału. 

6. W poniedziałek, 15 sierpnia, Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o 
godz. 7:00 i 10:30 rano oraz o 7:00pm. Poświęcenie ziół i 
kwiatów podczas każdej Mszy św. 

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 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. 

3. Parish store will be open from 7:30am - 12:30pm. 
 
THIS WEEK: 
1. Monday, Tuesday, Thursday, Friday: CCD Religion  

 & PS registration in the rectory from 4:00pm - 8:00pm.  
*Saturday: CCD Religion & Polish School registration  
 in the rectory from 9:00am - 12:00pm. 

2. Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. 
After Mass, devotion to St. John Paul II. 

3. Friday: During the 7:00pm Mass, we will be praying for 
all the deceased offered for Wypominki. Devotions for 
deceased after Mass. 

4. Saturday: Novena prayers to Our Lady of Czestochowa  
 after the 7:00am Mass.  
*Confession: 4:00pm-5:00pm.  

 
NEXT SUNDAY:   XVIII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection. 
 
OTHERS: 
1. Dear Parishioners, with pleasure we are happy to inform 

that, after the two-year break due to the pandemic, the 
parish picnic will be held on September 11. We invite 
everyone to join us on this occasion. 

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

th
 – 7

th
, 

2022 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 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. 

3. Tuesday, August 2, after 7:00pm Mass, 18th month of 
the Novena to Our Lady of Pompeii. 

4. Saturday, August 6, The Transfiguration of the Lord.  
Masses: 7:00am, 5:00pm & 7:00pm. 

5. Saturday, August 13, after 7:00pm Mass, Devotion and 
Procession to our Lady of Fatima. 

6. Monday, August 15, The Assumption of the Blessed 
Virgin Mary. Masses at 7:00am, 10:30am & 7:00pm. 
Blessing of flowers during every Mass. 

7. Tuesday, August 16, after 7:00pm Mass, devotion to 
Saint O. Pio. 

8. Monday, August 22, Devotion to St. Charbel after 
7:00pm Mass. 

http://www.walkingpilgrimage.us/
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sobota, 30 lipca, Chrzty: 
 

  2:00PM   Maximilian H. Fila 
 

Congratulations to the parents of 
the newly-baptized child. May 

God bless you always. 

Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców 
NMP 
 Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z 
Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku 
polskim znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku 
do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce 
Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał 
dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się 
na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go 
krzyżowcy.  
 Św. Anna jest patronką diecezji 
opolskiej, miast, m.in. Hanoveru, oraz kobiet rodzących, 
matek, wdów, położnic, ubogich robotnic, górników kopalni 
złota, młynarzy, powroźników i żeglarzy.  
 Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej 
rodziny z Galilei. Już samo jego imię miało być prorocze, 
gdyż oznacza tyle, co "przygotowanie Panu". W dawnej 
Polsce czczony był jako "protektor Królestwa". Kiedy 
Maryja była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać ziemię. 
Razem ze św. Anną patronują małżonkom.  
 Od dawna biblistów interesował problem, dlaczego 
Ewangeliści podają dwie odrębne genealogie Pana 
Jezusa: inną przytacza św. Mateusz (Mt 1, 1-18), a inną - 
św. Łukasz (Łk 3, 23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość 
powszechnie, że św. Mateusz podaje rodowód Chrystusa 
Pana wymieniając przodków św. Józefa, podczas gdy św. 
Łukasz przytacza rodowód Pana Jezusa wymieniając 
przodków Maryi. Według takiej interpretacji ojcem Maryi nie 
byłby wtedy św. Joachim, ale Heli. Być może imię Joachim 
jest apokryficzne. Możliwe także, że Heli miał drugie imię 
Joachim. Sprawa jest nadal otwarta.  
 Apokryficzna Protoewangelia Jakuba z II wieku 
podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Małżonkowie 
daremnie modlili się i dawali hojne ofiary na świątynię, aby 
uprosić sobie dziecię. Joachim, będąc już w podeszłym 
wieku, udał się na pustkowie i tam przez dni 40 pościł i 
modlił się o Boże miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł i 
zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego 
małżonka Anna da mu Dziecię, które będzie radością 
ziemi. Tak też się stało. Przy narodzinach ukochanej Córki, 
której według zwyczaju piętnastego dnia nadano imię 
Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę tych narodzin 
urządzono wielką radosną uroczystość. Po urodzeniu się 
Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali 
swą Jedynaczkę na służbę w świątyni. Kiedy Maryja miała 
3 lata, oddano Ją do świątyni, gdzie wychowywała się 
wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, 
czytaniem Pisma świętego i haftowaniem szat kapłańskich. 
Wcześniej miał pożegnać świat Joachim. Według jednej z 
legend Annie przypisuje się trinubium - po śmierci 
Joachima miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż.  
 Kult świętych Joachima i Anny był w całym Kościele - 
a więc także na Wschodzie - bardzo dawny i żywy. W 
miarę jak rozrastał się kult Matki Chrystusa, wzrastała 
także publiczna cześć Jej rodziców. Już w IV/V w. istniał w 
Jerozolimie kościółek przy dawnej sadzawce Betesda w 
pobliżu świątyni pod wezwaniem św. Joachima i św. Anny. 
Tu nawet miał być według podania ich grób. Inni miejsce 
grobu sytuowali przy wejściu na Górę Oliwną. Cesarz 
Justynian wystawił w Konstantynopolu około roku 550 
bazylikę ku czci św. Anny. Kazania o św. Joachimie i św. 
Annie wygłaszali na Wschodzie święci tej miary, co św. 
Epifaniusz, św. Sofroniusz, św. Jan Damasceński, św. 
German, patriarcha Konstantynopola, św. Andrzej z Krety, 
św. Tarazjusz, patriarcha Konstantynopola, a na 
Zachodzie: św. Fulbert z Chartres, św. Bernardyn ze Sieny 
czy bł. Władysław z Gielniowa.  
 Szczególną czcią była zawsze otaczana św. Anna. Jej 

 (c. d.) kult był i jest do dnia dzisiejszego bardzo żywy. 
Na  Zachodzie pierwszy kościół i klasztor św. Anny stanął w 
roku 701 we Floriac koło Rouen. Dowodem popularności św. 
Anny jest także to, że jej imię było i dotąd jest często 
nadawane dziewczynkom. Bardzo liczne są też kościoły i 
sanktuaria pod jej wezwaniem. Ku czci św. Anny powstało 5 
zakonów żeńskich. W dawnej liturgii poświęcono św. Annie 
aż 118 hymnów i 36 sekwencji.  
 Polska chlubi się wieloma sanktuariami św. Anny: na 
Górze św. Anny w pobliżu Brzegu Głogowskiego, w 
Jordanowie, w Selnikach, w Grębocicach, w Stoczku koło 
Lidzbarka Warmińskiego, w Kamiance. Największej jednak 
czci doznaje św. Anna w Przyrowie koło Częstochowy i na 
Górze Św. Anny koło Opola. Sanktuarium opolskie należy do 
najsłynniejszych w świecie - tak dalece, że figura św. Anny 
doczekała się uroczystej koronacji papieskimi koronami 14 
września 1910 r. Sanktuarium to nawiedził św. Jan Paweł II 
21 czerwca 1983 roku podczas swej drugiej pielgrzymki do 
Polski. Cudowna figura św. Anny wykonana jest z drzewa 
bukowego i liczy 66 cm wysokości. Przedstawia ona św. 
Annę piastującą dwoje dzieci: Maryję, której była matką, i 
Pana Jezusa, dla którego była babką. Wszystkie trzy figury 
są koronowane. Początkowo była tylko jedna postać św. 
Anny. Potem dodano postacie Maryi i Jezusa, umieszczając 
je przy głowie św. Anny.  
 Liturgiczny obchód ku czci rodziców Maryi pojawił się 
najpierw na Wschodzie. Wprowadził go w 710 r. cesarz 
Justynian II pod tytułem Poczęcie św. Anny. Wspomnienie 
obchodzono w różnych dniach, łącznie (św. Joachima i św. 
Anny) lub oddzielnie. Na Zachodzie wprowadzono je późno. 
W Neapolu jest znane w wieku X. Papież Urban VI bullą 
Splendor aeternae gloriae z 21 czerwca 1378 r. zezwolił na 
obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II w 1522 r. 
rozszerzył je na cały Kościół i wyznaczył na 20 marca. Paweł 
V zniósł jednak to święto w 1568 r., opierając swoją decyzję 
na tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma świętego nic nie 
wiemy. Przeważyła jednak opinia, że należy im się 
szczególna cześć. Dlatego Grzegorz XIII święto Joachima i 
Anny ponownie przywrócił (1584). Z tej okazji wyznaczył 
jako dzień pamięci 26 lipca. Papież św. Pius X w 1911 roku 
wprowadził osobno święto św. Joachima, wyznaczając dzień 
pamiątki na 16 sierpnia. Św. Anna miała nadal swoje święto 
dnia 26 lipca. Reforma liturgiczna z roku 1969 połączyła na 
nowo imiona obojga pod datą 26 lipca.  
 W ikonografii św. Anna ukazywana jest w scenach z 
apokryfów oraz obrazujących życie Maryi. Przedstawiana 
jako starsza kobieta z welonem na głowie. Ulubionym 
tematem jest św. Anna ucząca czytać Maryję. Niektóre jej 
atrybuty: palec na ustach, księga, lilia. 
Św. Joachim ukazywany jest jako starszy, brodaty 
mężczyzna w długiej sukni lub w płaszczu. Występuje w 
licznych cyklach mariologicznych oraz z życia św. Anny. 
Jego atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus w ramionach, dwa 
gołąbki w dłoni, na zamkniętej księdze lub w małym koszyku, 
jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga, zwój. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

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. 

Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm in Polish. 
 After Mass, devotion to St. John Paul II. 
 

First Wednesday of each month: 7:00pm Mass, devotion to St. 
 Joseph. 
 

First Thursday of each month: 7:00pm Mass, devotion  
 to St. John Paul II, and prayers for vocations. 
 

First Friday of each month: Chaplet to Divine Mercy and Holy 
 Rosary at 6:00pm.  
 

First Saturday of each month: 7am Mass and after Mass, First 
 Saturday devotion in Polish. 
 

On the 22nd of each month, at 7:00 p.m. Mass and devotion to 
 St. Charbel at 7:00pm. 
 

Every third Tuesday of the month Mass at 7:00pm and after  
 Mass, devotion to Saint O. Pio. 
 

Last Friday of the month at 7:00 pm Holy Mass and devotion for 
 the deceased offered for All Soul’s Day. 
 

* * * * * * * * 
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. 
 

Pierwsza środa miesiąca: Msza św. o godz. 7:00pm, nab. do 
 św. Józefa 
 

Pierwszy czwartek miesiąca: Msza św. o godz. 7:00pm, nab. 
 do św. Jana Pawła II i modlitwa w intencji powołań. 
 

Pierwszy piątek miesiąca: 6:00pm Koronka do Miłosierdzia 
 Bożego i różaniec.  
 

Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 rano, Msza św. i nab. 
 pierwszej soboty. 
 

22 dnia każdego miesiaca, o godz. 7:00 wieczorem Msza św. i 
 nabożenstwo do sw. Charbela o godz. 7:00pm. 
 

Każdy trzeci wtorek miesiąca o 7:00 wieczorem Msza św. i 
 nab. do św. O. Pio. 
 

Ostatni piątek miesiaca o 7:00 wieczorem Msza św. i 
 nabożeństwo za zmarłych poleconych w wypominkach. 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska  
2022 - 2023 

 
 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na 
Rok Szkolny 2022/2023 będą trwały od 1 maja, 2022 do 
17 sierpnia, 2022 od poniedziałku - wtorku i czwartku - 
piątku od godz. 4:00pm - 8:00pm, i w soboty od godz. 
9:00am - 12:00pm. Po 17 sierpnia będzie pobierana 
dodatkowa opłata $50.00 od dziecka na pokrycie kosztów 
reorganizacji klas i dodatkowe zamawianie podreczników. 
Całość opłaty za szkołę, lekcje religii i za książki 
uiszczamy z góry przy rejestracji dziecka i opłaty są 
bezzwrotne. 
 
 Zajęcia Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego 
Przedszkola będą odbywały w Soboty od 9:00am do 
1:00pm. 
 
   Polska Szkoła    czesne: 
   Jedno dziecko   $375.00 
   Dwoje dzieci     $575.00 
   Troje dzieci     $700.00 
 
 Opłata za lekcje Religii dla parafian czynnie biorących 
udział w życiu wspólnoty parafialnej wynosi odpowiednio:  
        $130.00 za jedno dziecko 
        $170.00 za dwoje dzieci 
        $210.00 za troje dzieci 
 
 Prosimy o zapisywanie dzieci w jak najszybszym 
terminie, gdyż liczba uczniów w klasach jest 
ograniczona. 

TODAY’S READINGS 
 

First Reading — Far be it from you to do such a thing, 
to make the innocent die with the guilty so that the innocent 
and the guilty would be treated alike! (Gn 18:20-32). 
 

Psalm — Lord, on the day I called for help, you answered me 
(Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8). 
 

Second Reading — You were buried with him in baptism, 
in which you were also raised with him through faith in the 
power of God, who raised him from the dead (Col 2:12-14). 
 

Gospel — For everyone who asks, receives; and the one 
who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be 
opened (Lk 11:1-13). 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

SŁOWO BOŻE NA DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ 
 

Pierwsze czytanie – Abraham wstawia się za Sodomą  
(Rdz 18, 20-32). 
 

Psalm responsoryjny – Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 
wzywałem (Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8 (R.: por. 
3a)). 
 

Drugie czytanie – Chrzest udziałem w śmierci i 
zmartwychwstaniu Chrystus (Kol 2, 12-14). 
 

Ewangelia – Chrystus uczy modlitwy (Łk 11, 1-13). 

https://bible.usccb.org/bible/Genesis/18?20
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/138?1
https://bible.usccb.org/bible/Colossians/2?12
https://bible.usccb.org/bible/luke/11?1

