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Całotygodniowe Przedszkole: Akademia Malucha 
Tel.: 973-928-4885            www.akademiamalucha.us 

e-mail: info@akademiamalucha.us 

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. 

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. 

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. 

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. 

Polska Szkoła Dokształcająca im. Bł. Jerzego Popiełuszki 
Tel:  973-473-1578  www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola 

Rev. A. Stefan Las, Pastor 
Rev. Michal Dykalski, Associate Pastor 



THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

12 LISTOPADA, 2017 

TODAY: 
1. Second collection is for Diocesan Assessment. May God 

bless you for your generosity. 
2. Blessing of crosses for all Confirmation Candidates will take 

place during 8:30am Mass. The Blessed Crosses are a 
symbol of our faith, which candidates will recieve from the 
hands of their parents. Attendance is mandatory for all 
candidates & parents. 

3. Canned goods will be collected during November for the 
families who are poor, homeless, and needy. The goods can 
be left in the box in the vestibule of the Church. 

4. 2017 Bishop’s Annual Appeal In Giving, We Receive. 
After decades of service to our parishes, our diocesan priests 
have the opportunity to live at Nazareth  Village in Chester. A 
number of our priests reside there while also serving parishes 
by celebrating Mass. Your gift to the Bishop’s Annual Appeal 
helps support Nazareth Village. Your pledge is a great way to 
recognize the generous gift of their priestly vocation. Please 
make a gift to the Annual Appeal today as a way of showing 
thanks. 

 

THIS WEEK: 
1. Monday: St. Frances Xavier Cabrini, Virgin 
2. Wednesday: St Albert the Great, bishop, doctor of the Church  

*O. L. of Perpetual Help Devotions after 7:00pm Mass. 
3. Thursday: Saint Margaret of Scotland   

*The Annual Meeting and Mass at 11:00am for Deceased  
 Members of the Polish Clergymen’s Society. All parishioners  
 are encouraged to participate in the Mass.  
*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. 

4. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm. 
5. Saturday: Novena prayers after 7:00am Mass.  

*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am. 

 

NEXT SUNDAY:   XXXIII  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Heat. 
 

OTHERS: 
1. Opłatki and Christmas Cards can be purchased in the 

religious store on Sundays, after every Mass. 
2. Anyone interested in Christmas wreaths or grave blankets call 

Joan at 201-893-5383. 
3. 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. 

4. The Chopin Singing Society (Men’s Chorus) presents its 
annual christmas Concert on Sunday, December 3rd, at 
3:00pm at the Polish Peoples Home, 1-3 Monroe Street, 
Passaic, NJ. The chorus is under the direction of Anthony 
Tabash. Included in the ticket price of $40.00 is a hot buffet 
and guest artists. The Chopin Chorus is singing 107 years! For 
tickets and information please call President Arthur Sroka 973-
916-0788. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. Za wszelką 

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Podczas Mszy św. o godz. 8:30 rano, poświęcenie krzyży dla 

kandydatów do sakramentu Bierzmowania w 2017r. 
Poświęcone krzyże kandydaci otrzymają z rąk swoich 
Rodziców. Obecność wszystkich kandydatów oraz ich Rodziców 
jest obowiązkowa. 

3. Po każdej Mszy św. można składać żywność w puszkach dla 
rodzin wielodzietnych, biednych i bezdomnych. Żywność można 
złożyć do pudła pod chórem w każdą niedzielę do końca 
listopada. 

4. Doroczny Apel Biskupa   W dawaniu, otrzymujemy 
Po wieloletniej pracy duszpasterskiej w naszych parafiach, 
kapłani naszej diecezji mają możliwość życia w Nazareth Village 
w Chester. Wielu naszych kapłanów przebywa tam, a 
jednocześnie służy w parafiach odprawiając Mszę Świętą. 
Doroczny Apel Biskupa pomaga wesprzeć Nazareth Village w 
Chester. Twoja pomoc jest wspaniałym sposobem wyrażenia 
wdzięczności tym właśnie emerytowanym kapłanom, którzy 
kiedyś podjęli drogę swojego kapłańskiego powołania. Dlatego 
zwracamy się z prośbą o wsparcie apelu naszego Biskupa. 
Jeżeli chcielibyście złożyć jakąkolwiek donację, można to zrobić 
online korzystając za pomocą internetu: www.2017appeal.org. 
Dziękujemy z całego serca za waszą chojność! 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i  

 doktora Kościoła   
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

2. Czwartek: Św. Małgorzaty Szkockiej  
*Zebranie księży polskich i pochodzenia polskiego, którzy  
 pracują w parafiach polonijnych i amerykańskich rozpocznie  
 się Mszą św. za zmarłych kapłanów polskich o godz. 11:00  
 rano. Zachęcamy wszystkich Parafian do udziału we Mszy św.  
*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.  
*Po Mszy św. o godz. 7:00pm zebranie wszystkich człońków  
 Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

3. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem. 
4. Sobota: Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  

*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano. 
 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    XXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na ogrzewanie kościoła. 
 

RÓŻNE: 
1. „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę im. 

Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 2 grudnia o 
godz. 7:00pm. DJ VALDI będzie grał do tańca, serwowane 
będą domowe dania oraz zapewniamy miłą atmosferę. Bilet 
$50.00 od osoby i można dostać w kancelarii parafialnej. 
Zapraszamy wszystkich serdecznie! 

2. Opłatki i kartki świąteczne można nabyć w kiosku 
parafialnym, w niedzielę, po każdej Mszy św.  

3. W poniedziałek, 4 grudnia o godz. 7:00p.m. ropoczniemy 
odprawianie Mszy św. Roratniej. Msza św. rozpocznie się 
procesją w kościele z lampionami i świecami. O godz. 6:45p.m. 
będą śpiewane Godzinki ku czci Najsw. Maryi Panny. 
Zachęcamy do udziału, dzieci, młodzież, rodziców i parafian. 

4. W czwartek, 14 grudnia, 2017 po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem zebranie wszystkich człońków Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. 

  + Irene Heinz 
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Żywot świętej Małgorzaty, 
królowej szkockiej 

 Małgorzata, urodzona w roku 1046, 
była córką księcia angielskiego Edwarda 
Etelinga. Po śmierci ojca wskutek sporów 
i waśni między jej braćmi a królem 
Wilhelmem Zdobywcą musiała wraz z 
najmłodszym bratem Edgarem uchodzić z 
kraju, ale okręt, wiozący oboje, rozbił się, 
a fale morskie wyrzuciły ich na brzeg 
Szkocji. Król szkocki Malkolm III przyjął 
ich łaskawie i wkrótce, w roku 1070, pojął 
Małgorzatę za żonę.  
 Król Malkolm był człowiekiem mało okrzesanym, ale dobrym, 
toteż Małgorzata łagodnością wkrótce zupełnie go sobie 
pozyskała. Zmieniwszy się pod jej wpływem, zaczął się starać o 
szczęście swego ludu i o jego dobrobyt, w czym Małgorzata 
troskliwie mu pomagała. Nie uważała się ona za królową, lecz za 
matkę poddanych, a wiedząc, że lud nie może być szczęśliwym 
bez religii, starała się o bogobojnych księży i sumiennych 
nauczycieli, którzy by zbawienie i naukę ludu mieli na oku. 
Wspierała biskupów, starała się wykorzeniać występki, a 
zaszczepiać cnoty chrześcijańskie, i troskliwie przestrzegała, aby 
zachowywano posty i święta Pańskie.  
 Za wszystkie te starania i cnoty pobłogosławił Pan Bóg 
Małgorzacie, obdarzając ją sześciorgiem dzieci, które wychowała 
w cnotach i pobożności. Trzech miała synów i trzy córki; jeden z 
nich, Dawid, był później królem Szkocji, a jedna z córek została 
królową angielską. Małgorzata była wzorem matki chrześcijańskiej; 
sama uczyła dzieci czytać i pisać i wpajała w nie słowem i 
uczynkiem bojaźń i miłość Boga. 
 Najpiękniejszą cnotą królowej Małgorzaty było miłosierdzie 
dla ubogich. Małgorzata miała własne dochody i te wydawała 
prawie zupełnie na jałmużny. Ilekroć pokazała się na ulicy, zaraz 
otaczało ją grono wdów, sierot i nieszczęśliwych, jak dzieci matkę, 
a gdy wracała do domu, już na nią czekali inni ubodzy, którym w 
pokorze chrześcijańskiej sama potrawy przysposabiała. Nigdy nie 
zasiadała do stołu zanim nie nakarmiła dziewięciu sierot i 
osiemdziesięciu ubogich, a w Adwencie i w czasie Wielkiego Postu 
nosiła wraz z małżonkiem pożywienie przeszło 300 ubogim. Przy 
spełnianiu tego dobrego uczynku król zwykle usługiwał 
mężczyznom, a królowa niewiastom. Odwiedzała także często 
szpitale i niosła chorym pomoc i słowa pociechy. Było wtenczas w 
zwyczaju, iż więźniów traktowano jak niewolników, a dłużników 
wtrącano do więzienia. Małgorzata wyswobodziła wielu więźniów i 
dłużników, wykupując ich, czy też płacąc sumy dłużne 
wierzycielom. 
 Łagodna dla bliźnich i nieszczęśliwych, dla siebie samej była 
surowa. Sen jej trwał tylko kilka godzin na dobę; resztę czasu 
obracała na nauczanie dzieci, na obowiązki codzienne i na 
modlitwę. Pożywienie jej składało się z najprostszych potraw, a 
jadała tylko tyle, ile koniecznie potrzebowała do utrzymania życia. 
 Dusza jej zawsze zwrócona była ku Bogu. Głęboko pokorna - 
nie wynosiła się nigdy nad innych i miała się zawsze za 
najniegodniejszą służebnicę Pańską. Stawała się dzięki temu 
coraz doskonalszą, mimo to jednak i ona, jak każdy człowiek, nie 
uniknęła cierpień. Najpierw nawiedził ją Bóg ciężką chorobą, a 
wkrótce potem jej małżonek Malkolm, zmuszony wystąpić zbrojno 
przeciwko królowi angielskiemu Wilhelmowi Rudemu, został 
podstępnie zamordowany podczas oblężenia pewnego miasta. 
Małgorzata przeczuwała śmierć małżonka, a kiedy otrzymała jej 
potwierdzenie, zawołała: "Wszechmocny Boże! Dzięki Ci składam, 
że mi tę smutną wiadomość zesłałeś przy końcu życia mojego! 
Sądzę, iż miłosierdzie Twoje ze względu na wielką boleść moją 
przyczyni się do zmazania mych grzechów". 
Żyła potem już niedługo, ciągle mając oczy na krzyż Zbawiciela 
zwrócone, a kiedy poznała, iż nadchodzi kres jej ziemskiej 
wędrówki, kazała się zaprowadzić do kaplicy i tu oddała ducha 
Bogu, mówiąc: "Panie Jezu, który śmiercią swoją światu życia 
udzieliłeś, wybaw mnie od wszystkiego złego". Stało się to w roku 
1093. 

Święty Albert Wielki, 
biskup i doktor Kościoła  

 Albert urodził się prawdopodobnie 
między 1193 a 1200 r. w Lauingen w 
Niemczech. Jego ojciec był rycerzem i pełnił 
obowiązki naczelnika miasteczka. Dzięki 
swemu pochodzeniu Albert mógł studiować w 
Padwie i w Bolonii. W Padwie w 1221 r. 
spotkał bł. Jordana z Saksonii i z jego rąk 
otrzymał habit dominikański. Skierowany do 
konwentu dominikanów w Kolonii, tu zapewne 
złożył profesję zakonną, ukończył studia 
teologiczne i otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1234-1242 
był lektorem w klasztorach: Hildesheim, Fryburgu, w Ratyzbonie i 
w Strasburgu. Potem udał się do Paryża, gdzie kończył i 
uzupełniał swoje studia wyższe. Tam też został profesorem - jako 
pierwszy Niemiec (1245). Wykładał tam do 1248 r. W 1248 r. 
zorganizował w Kolonii dominikańskie studium generalne, gdzie 
wykładał do 1260 r., z przerwą w latach 1254-1257. 
Prawdopodobnie w Kolonii spotkał św. Tomasza z Akwinu, dla 
którego stał się nauczycielem i mistrzem. Albert jako pierwszy 
rozpoznał w młodym Tomaszu przyszłego wielkiego uczonego. 
Tradycja dominikańska przypisuje mu proroczą wypowiedź o 
Akwinacie: "Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez 
swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat". 
 W roku 1254 kapituła prowincjalna wybrała Alberta 
prowincjałem około 40 klasztorów niemieckich. Jako prowincjał 
Albert uczestniczył w kapitułach generalnych zakonu: w 
Mediolanie (1255) i w Paryżu (1256), gdzie zetknął się ze św. 
Ludwikiem IX, królem Francji, od którego otrzymał cząstkę relikwii 
Krzyża świętego. W roku 1255 udał się do Anagni, gdzie wobec 
papieża Aleksandra IV bronił Zakonu, przeciwko któremu 
Uniwersytet Paryski, a za nim inne uczelnie, wytoczyły walkę, 
której rzeczywistą przyczyną była konkurencja kleru diecezjalnego 
z zakonnym. Zdumiony wiedzą Alberta papież zaprosił go z 
wykładami do Anagni, Rzymu i Viterbo. W roku 1257 Święty zdał 
urząd prowincjała i powrócił do wykładania w Kolonii. W roku 1260 
mianowany został przez papieża Aleksandra IV biskupem 
Ratyzbony. Zadziwił wszystkich jako doskonały administrator 
rozległej diecezji; wydawało się bowiem, że uczony tej miary nie 
nadaje się do pracy duszpasterskiej. Albert uzdrowił finanse i 
gospodarkę majątków kościelnych, zreorganizował parafie, ożywił 
ducha gorliwości wśród swoich kapłanów. W dwa lata później, po 
śmierci Aleksandra IV, uzyskał od Urbana IV zgodę na rezygnację 
z funkcji rządcy diecezji, uznając się niegodnym tego urzędu. 
 W latach następnych spełniał niektóre poruczenia papieskie - 
zwłaszcza mediacyjne. Urban IV mianował go kaznodzieją 
papieskim na rzecz krucjaty. Powierzył mu także zbiórkę środków 
na jej zorganizowanie w Niemczech i w Czechach. Do pomocy 
przydał mu słynnego kaznodzieję, franciszkanina, Bertolda z 
Ratyzbony. Papież zlecał mu też misje specjalne, np. dla 
rozsądzenia i załagodzenia sporu pomiędzy metropolitą kolońskim 
a miastem Kolonią. Kazał mu również dopilnować, by wybory 
biskupa Brandenburga odbyły się w sposób kanoniczny. 
 Św. Albert był jednym z największych umysłów 
chrześcijańskiego średniowiecza. Przedmiotem jego naukowych 
zainteresowań były niemal wszystkie dziedziny ówczesnej wiedzy. 
Nie było dziedziny, której by nie znał, o której by nie pisał, 
począwszy od wzniosłych prawd teologii i filozofii, poprzez nauki 
przyrodnicze. Słusznie papież Pius XI nadał mu tytuł doktora 
uniwersalnego, a potomność od dawna nazywała go Wielkim. 
Można powiedzieć, że nie byłoby św. Tomasza, gdyby mu nie 
utorował drogi - na tym właśnie polu - św. Albert. On pierwszy 
usiłował stworzyć syntezę wszystkich nauk. Sam napisał: "Intencją 
naszą jest, by wszystkie części (fizykę, matematykę, metafizykę) 
połączyć w jedną całość, dla łacinników zrozumiałą". Albert znał 
wszystkich dostępnych wówczas pisarzy: żydowskich, greckich, 
rzymskich, jak też teologów kościelnych. Jego dzieła wydano aż w 
40 tomach. Jednocześnie posiadał umiejętność łączenia wiedzy z 
dobrocią, dlatego był nazywany "doktorem powszechnym" i "sumą 
dobroci". 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   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. 

 W niedzielę, 12 listopada, 2017 podczas Mszy św. o godz. 
8:30 rano, poświęcenie krzyży dla kandydatów do sakramentu 
Bierzmowania w 2017r. Poświęcone krzyże kandydaci 
otrzymają z rąk swoich Rodziców. Obecność wszystkich 
kandydatów oraz ich Rodziców jest obowiązkowa. 

 Blessing of crosses for all Confirmation Candidates will take 
place on Sunday, November 12 2017, during 8:30am Mass. 
The Blessed Crosses are a symbol of our faith, which 
candidates will recieve from the hands of their parents. 
Attendance is mandatory for all candidates & parents. 

 „Zabawa Andrzejkowa” organizowana przez Polską Szkołę im. 
Bł. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w sobotę, 2 grudnia o 
godz. 7:00pm. DJ VALDI będzie grał do tańca, serwowane 
będą domowe dania oraz zapewniamy miłą atmosferę. Bilet 
$50.00 od osoby i można dostać w kancelarii parafialnej. 
Zapraszamy wszystkich serdecznie! 

 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. 

 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. 

 Niedziela, 10 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 8:30 rano 
poświęcenie i rozdanie różańcy dzieciom, które przygotowują 
się do Pierwszej Komunii Świętej. Obecność wszystkich 
dzieci jest wymagana. 

 Sunday, December 10, during 8:30am Mass, blessing of rosa-
ries & prayer books for children who are preparing for the Sac-
rament of First Holy Communion in 2017. Attendance is man-
datory. 

 All applications for children receiving First Holy Communion in 
2018, must be returned no later then December 16, 2017 
during parish office hours. 

 Aplikacje do Pierwszej Komunii św. 2018, należy zwrócić 
najpóźniej do 16 grudnia 2017 w godzinach otwarcia 
kancelarii parafialnej. 

 Bożonarodzeniowe Jasełka: Serdecznie wszystkich 
zapraszamy na przedstawienie tradycyjnych Jasełek. 
Przedstawienie odbędzie się w sobotę, dnia 16 grudnia, w auli 
pod kościołem. 

 Candidate & Sponsor Applications for Confirmation along with 
the Certificates of Baptism are due February 24th during 
parish office hours. 

 Świadectwo Chrztu i aplikacje Kandydatów do Bierzmowania i 
Świadka przy Bierzmowaniu, należy zwrócić do 24 lutego w 
godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 

Sobota, 18 listopada, Chrzty: 
 

3:00PM  Kayden Andrychiewicz 
3:00PM  Zachary Andrychiewicz 
 

Congratulations to the parents of the 
newly-baptized children. May God 

bless you always. 


