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HOLY ROSARY R.C. PARISH 
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

 

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 

mailto:info@akademiamalucha.us


THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

3 CZERWCA 2018 

TODAY:  
1. Second collection is for parish needs. May God bless you 

for your generosity! 
2. Bishop Serratelli has authorized a Diocesan-wide food 

collection in all parishes. Our parish has been asked to 
provide cold cereal and toilet paper. The donations can be 
left in the drop off box by the back entrances to the church, or 
at the parish during office hours. May God reward you for your 
generosity. 

3. Procession to the four altars outside of the shrine will be 
after 10:30am High Mass (weather permitting). All of our 
parishioners & friends are encouraged to take part in this 
procession. All children who received First Holy Communion 
this year, should attend in their communion attire. 

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

registration in the rectory during parish office hours. 
2. Monday: Rehearsal before Confirmation at 6:00pm. 

Attendance for all candidates and their sponsors is 
mandatory. If a sponsor cannot attend, then one parent must 
attend and teach the sponsor his role during Confirmation. 

3. Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after the 
7:00pm Mass.  

4. First Thursday: Confession before Confirmation at  
 5:30pm. All parents, candidates and their sponsors must  
 go to Confession. Attendance is mandatory.  
*Mass in honor of St. John Paul II at 7pm. After Mass,  
 devotion to St. John Paul II, plenary indulgence, & veneration  
 of the relic.  

5. Friday: The Most Sacred Heart of Jesus 
6. Saturday: The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary 

*Novena prayers to Our Lady of Czestochowa after the  
 7:00am Mass.  
*Sacrament of Confirmation at 5:00pm. All Confirmation  
 Candidates and their sponsors must be present at 4:15p.m. in  
 the auditorium. 

 
NEXT SUNDAY:       XX  SUNDAY  IN  ORDINARY  TIME 
1. Second collection is for Diocesan Assessment.  
 
OTHERS: 
1. Father’s Day. During the month of June there will be 

Gregorian Masses offered for all deceased and living fathers. 
Gregorian Masses will be every day from June 17 until July 16, 
during these Masses we will be thanking and praying in the 
intentions of our fathers. Special Father’s Day envelopes, on 
which you can write your intentions and names can be found 
by the entrances to the Shrine. We encourage all of you to 
remember and pray for our fathers, thanking them for their 
dedication, devotion, and service in fulfilling and implementing 
their parental vocation. 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Nasza wspólnota parafialna Sanktuarium Św. Jana Pawła II, 

parafia Matki Bożej Różańcowej została poproszona o zbiórkę 
płatków śniadaniowych (cereal) oraz papieru toaletowego. 
Powyższe artykuły należy składać w pojemniku, który znajduje 
się pod chórem. Żywność można składać do końca czerwca. 
Za wszystkie dary serca składamy staropolskie „Bóg zapłać”. 

3. Procesja do czterech ołtarzy na parkingu wokół kościoła 
po Mszy św. o godz. 10:30 rano. Dzieci, które przystąpiły w 
tym roku do Pierwszej Komunii św. prosimy o udział w procesji 
Bożego Ciała w ubraniach pierwszokomunijnych. Dziewczynki 
zachęcamy do sypania kwiatów i chłopców do udziału w 
procesji. Zachęcamy także małe dziewczynki w strojach 
ludowych do sypania kwiatów. 

 
W TYM TYGODNIU:  
1. Poniedziałek — Sobota: Zapisy dzieci na lekcje Religii i 

zajęcia Polskiej Szkoły w godzinach otwarcia Kancelarii 
parafialnej. 

2. Poniedziałek: Próba przed Sakramentem Bierzmowania. 
Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz 
ich świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek 
nie może być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go 
zastąpić i pouczyć o spełnieniu roli podczas Bierzmowania. 

3. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

4. Pierwszy Czwartek: Spowiedź św. przed Sakramentem  
 Bierzmowania o godz. 5:30pm. Obecność wszystkich  
 kandydatów do Bierzmowania jest obowiązkowa.  
 Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni przystąpić  
 do Sakramentu Spowiedzi św.  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00pm. Po Mszy  
 św. nabożeństwo, uzyskanie odpustu zupełnego i uczczenie  
 relikwii. Osobiste prośby i intencje, w których będziemy się  
 modlić podczas nabożeństwa można złożyć do koszyka przy  
 ołtarzu św. Jana Pawła II.  

5. Piątek: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
6. Sobota: Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej  

 Maryi Panny  
*Nowenna do M. B. Częstochowskiej po Mszy św. o 7:00  
 rano. 
*Sakrament Bierzmowania podczas Mszy św. o godz. 5:00  
 p.m. Kandydaci oraz ich świadkowie muszą być obecni o  
 godz. 4:15p.m. w auli pod kościołem. 

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne.  
 
RÓŻNE: 
1. Dzień Ojca. W miesiącu czerwcu będzie odprawiana Msza 

św. gregoriańska w intencji wszystkich Ojców żyjących i tych, 
które odeszły już do wieczności. Msza św. gregoriańska 
będzie odprawiana w każdy dzień począwszy od niedzieli 17 
czerwca do soboty 16 lipca. Koperty na których prosimy 
wypisać czytelnie intencje: imiona i nazwiska, znajdują się pod 
chórem. Zachęcamy do pamięci i modlitwy w intencji naszych 
Ojców, dziękując im za poświęcenie i oddanie dla nas. 

2. Środa, 13 czerwca, o godz. 7:00pm Msza św. i nabożeństwo 
fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej Fatimskiej. 
Zachęcamy dzieci do sypania kwiatów oraz wiernych do 
licznego udziału.    + Stanisława Sołtys 

   + Kazimierz Chaim 
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CONFIRMATION 2018 
All Confirmation Candidates scheduled to receive the 

Sacrament of Confirmation in 2018, must participate in the 
following additional classes, held in the church: 

 

 Rehearsal with Sponsors before Confirmation: 
Monday, June 4, 2018 from 6:00 - 7:30 p.m. 

Attendance for all candidates and their sponsors is mandatory. If 
a sponsor cannot attend, then one parent must attend and teach 

the sponsor his role during Confirmation mandatory. 

 Confession before Confirmation: 
Thursday, June 7, 2018  at 5:30p.m. 

Attendance for all parents, candidates and their sponsors must 
go to Confession. Attendance is mandatory. 

 Sacrament of Confirmation Mass: 
Saturday, June 9, 2018  at 5:00p.m. Mass 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet in the 
church auditorium no later than 4:15p.m. 

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny  
Liturgiczne święta Matki Bożej idą zwykle równolegle ze 
świętami Pana Jezusa. Tak więc Kościół obchodzi: Boże 
Narodzenie (25 XII) i Narodzenie Najświętszej Maryi (8 
IX), Ofiarowanie Chrystusa w świątyni (2 II) i Ofiarowanie 
Maryi (21 XI), Wielki Piątek i wspomnienie Matki Bożej 
Bolesnej (15 IX), Wniebowstąpienie Pana Jezusa i 
Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), Serca Pana Jezusa i 
Serca Maryi (dzień później), Chrystusa Króla (w ostatnią 
niedzielę przed Adwentem) i Maryi Królowej (22 VIII).  
 O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 
2, 19. 51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w 
XII w. I tak o Sercu Maryi wspominają: św. Azelm (+ 1109), jego 
uczeń Eudmer (+ 1124), Hugo od św. Wiktora (+ 1141), św. 
Bernard (+ 1153), św. Herman Józef (+ 1236), św. Bonawentura 
(+ 1274), św. Albert Wielki (+ 1280), Tauler (+ 1361), bł. Jakub z 
Voragine (+ 1298), św. Mechtylda (+ 1299), św. Gertruda Wielka 
(+ 1303), św. Brygida Szwedzka (+ 1373) i inni.  
 Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes 
(1601-1680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego 
Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go 
ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy 
Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do 
rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, 
proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. W roku 
1836 założył on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, mające za cel 
nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 
bractwo liczyło 20 milionów członków.  
 W objawieniu "cudownego medalika Matki Bożej 
Niepokalanej", jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna 
Laboure, są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni 
Maria Klaret (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił 
Patronką swojego zgromadzenia. Co więcej, Serce Niepokalane 
Maryi umieścił w herbie tegoż zakonu.  
 W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia przywileju Jej 
Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej 
na Maryję sprowadził. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach 
lat stało się powszechne. Początek temu nabożeństwu dało 
ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez 
papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w 
Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się do tego 
głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.  
 Dnia 13 maja 1917 roku, kiedy dzieci: Łucja (lat 10), jej 
cioteczny brat Franciszek (lat 9) i Hiacynta (siostra Franciszka, 
lat 7) w odległości 3 km od Fatimy pasły swoje owce, ujrzały 
nagle silny błysk ognia jakby potężnej błyskawicy, który powtórzył 
się dwa razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do domu 
ze swymi owcami. Ujrzały nagle na dębie postać Matki Bożej i 
usłyszały Jej głos: "Nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy 
jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i pokuty, aby 
sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie Jego 
Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę memu 
Niepokalanemu Sercu?" W imieniu trojga odpowiedziała 
najstarsza Łucja: "Tak jest, bardzo tego chcemy". Matka Boża 
poleciła dzieciom, aby przychodziły na to samo miejsce co 
miesiąc 13 każdego miesiąca.  
 Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba i 
zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na 
wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy ludzkie. W czerwcu Łucja 
usłyszała od Maryi: "Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu 
Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem". 
W lipcu Maryja powiedziała: "Musisz ofiarować się za grzechy. 
Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to z miłości 
dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z 
Niepokalanym Sercem Maryi»". Matka Boża pokazała też 
dzieciom piekło, a w nim wiele dusz potępionych, aby wzbudzić 
w nich grozę i tym większe pragnienie ratowania grzeszników od 
ognia wiecznego. Zażądała także z tej okazji, aby w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca była przyjmowana Komunia święta 
wynagradzająca. W końcu poleciła: "Gdy będziecie odmawiać 
różaniec, to na końcu dodajcie: - O Jezu, strzeż nas od grzechu i  
zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze 

(c.d.) do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się 
szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca 
Maryi". 
10 grudnia 1925 roku Matka Boża pojawiła się siostrze 
Łucji, pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami i 
powiedziała: "Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone 
cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (...) Ty 
przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim 
imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami 
potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w 
pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy 

wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, 
towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic 
różańca świętego w intencji wynagrodzenia". 
 Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej 
odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem 
sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy świętej o 
Niepokalanym Sercu Maryi. Warto z tego przywileju korzystać i 
nadać nabożeństwu odpowiednią oprawę. We wszystkie inne 
zwykłe soboty można odprawiać Mszę świętą wotywną o 
Najświętszej Maryi Pannie.  
 13 października 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia 
objawień fatimskich, papież Pius XII drogą radiową ogłosił 
całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim 
zakresie. Pierwsza uczyniła to Portugalia z udziałem prezydenta 
państwa. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. 
Prymas Polski, kardynał August Hlond w obecności całego 
Episkopatu Polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8 
września 1946 r. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej. Papież Pius XII wysłał z tej okazji osobny list 
gratulacyjny do Polski (23 grudnia 1946 r.). Jak widać, objawienia 
fatimskie ukierunkowały kult Serca Maryi do czci Jej Serca 
Niepokalanego. Nadto nadały mu charakter wybitnie ekspiacyjny, 
w czym bardzo upodobnił się do kultu Serca Pana Jezusa, 
propagowanego w objawieniach danych św. Małgorzacie Marii 
Alacoque. 
 Samo święto Serca Maryi zapoczątkował św. Jan Eudes już 
w roku 1643. Wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na dzień 
8 lutego. On to ustanowił zakon pod wezwaniem Serc Jezusa i 
Maryi (kongregacja eudystów), ustalił odpowiednie pozdrowienie 
codzienne wśród współbraci tego zakonu i napisał teksty 
liturgiczne: mszalne i brewiarzowe na dzień święta. Wiemy także, 
że św. Jan Eudes pierwszy napisał dziełko na temat kultu Serca 
Maryi. Ukończył je przed samą swoją śmiercią w roku 1680. 
Wydane zostało drukiem w roku 1681. Papież Pius VII (+ 1823) 
zatwierdził święto Najświętszego Serca Maryi dla niektórych 
diecezji i zakonów jako święto lokalne. Papież Pius IX (+ 1878) 
zatwierdził teksty Mszy świętej dla tego święta i oficjum 
brewiarza. Dla całego Kościoła święto Niepokalanego Serca 
Maryi wprowadził papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku. 
Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po 
uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

Wednesday: Our Lady of Perpetual Help Devotion after 
 the 7:00 PM. Mass. 
 

Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00 PM in  
 Polish. After Mass, devotion to St. John Paul II, plena
 ry indulgence, and veneration of the relic. 
 

Saturday: *Novena prayers to Our Lady of Czestochowa 
    after the 7:00 AM 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. 

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. 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2018 - 2019 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2018/2019 będą trwały od 1 maja 2018 do 15 sierpnia 
2018 w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Po 15 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. Jeżeli ktoś nie jest w stanie 
dokonać całej opłaty, prosimy zgłosić się do ks. Proboszcza. 
Jeżeli wymienione opłaty nie zostaną uiszczone do końca 31 
grudnia 2018 roku, dziecko nie będzie mogło kontynuować nauki 
w naszej placówce. 
 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 i nie odkładanie tego, 
gdyż liczba uczniów w klasach jest ograniczona. 

BIERZMOWANIE 2018 
Każdy kandydat który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2018r. musi wziąć udział w dodatkowych 
lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 

 Próba z świadkami przed Bierzmowaniem: 
poniedziałek, 4 czerwca, 2018 6:00 - 7:30 wieczorem 
Obecność wszystkich kandydatów do Bierzmowania oraz ich 

świadków na próbie jest obowiązkowa. Jeżeli świadek nie może 
być obecny na próbie, jeden z rodziców musi go zastąpić i 

pouczyć o spełnieniu roli podczas Bierzmowania. 

 Spowiedź św. przed Bierzmowaniem: 
czwartek, 7 czerwca, 2018 o godz. 5:30 wieczorem 

Wszyscy rodzice, kandydaci i świadkowie powinni przystąpić do 
Sakramentu Spowiedzi św. 

 Sakrament Bierzmowania: 
sobota, 9 czerwaca, 2018, Msza św. o godz. 5:00p.m.  
Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą być 

obecni o godzinie 4:15 p.m. w sali pod kościołem. 

Niedziela, 3 czerwca, Chrzty: 
 

1:30PM  Milanna Lily D’Addone 
 

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

you always. 


