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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 

mailto:info@akademiamalucha.us


TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 

26 SIERPNIA 2018 

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

your generosity! 
 
THIS WEEK:  
1. Monday: Saint Monica 
2. Tuesday: Saint Augustine, Bishop, Doctor of the Church 
3. Wednesday: O. L. of Perpetual Help Devotions after the 

7:00pm Mass. 
4. Thursday: 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. First Saturday: Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm. 

*Novena prayers after 7:00am Mass. 
*Mass and First Saturday devotions at 7:00pm. 

 
NEXT SUNDAY:       XXIl SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for parish needs. 
 
OTHERS: 
1. The 2019 Mass book is now open. 
2. Picnic Ground Preparation - Saturday, September 8 at 

9:00am. We ask all volunteers and parishioners to help 
prepare the picnic area and garages for the Picnic. 

3. Friday, September 14, all students enrolled in Friday CCD 
Religion Classes will begin the new School Year with 7:00pm 
Mass. After Mass, students will proceed to their classrooms.  
*Saturday, September 15, all Students enrolled in the  
 Saturday CCD Religion and Polish School Program will  
 begin the school year with 9:00am Mass. After Mass,  
 students will proceed to their classrooms. 

4. The Parish Picnic will be held on Sunday, September 9, 
from 1:00 - 10:00pm. All of our parishioners and friends are 
invited. Invitations & lottery booklets for the parish picnic were 
sent out to all parishioners. We ask that parishioners fill out 
the raffle books and return them to the rectory or place them 
into the Sunday baskets during Mass Collections. We ask 
every parishioner to take part in their role of returning 
filled out booklets and placing a donation towards our 
picnic 

5. After receiving our recommendation, Bishop Serratelli has 
informed us that MR & MRS STANLEY AND JANINA 
BEDNARZ will receive the diocesan Vivere Christus Award 
on Sunday, September 9th at the Cathedral of St. John the 
Baptist, 381 Grand Street, Paterson at 3:30pm. Family, 
friends, and all parishioners are invited to the ceremony, 
followed by a light reception. 

6. Silver and Gold Wedding Anniversary Mass. Couples, were 
you married in 1968 or 1993? The Diocese of Paterson invites 
you to celebrate your 25th or 50th wedding anniversary during 
a special Mass offered at the Cathedral of St. John the Baptist 
in Paterson, NJ. Bishop Serratelli will serve as main celebrant 
on this joyful occasion which will be held on Sunday, 
November 4, 2018 at 3:30pm. The deadline to register is 
Monday, October 15, 2018. The registration site is 
www.insidethewalls.org. You will receive additional 
information from the office of Family Life once your 
registration has been processed. Congratulations on this 
joyous occasion! 

7. Regis High School, an all-scholarship Jesuit secondary 
school for Catholic boys, announces its Open House for 
students and their parents, to occur on Columbus Day, 
Monday, October 8, from 1-4pm. For more info, please  
e-mail or call: Eric DiMichele, Director of Admissions, Regis 
High School, 212-288-1100, Ext 2057, dimichele@regis.org. 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. Za wszelką 

ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Wspomnienie św. Moniki 
2. Wtorek: Wspom. św. Augustyna, biskupa, doktora Kościoła 
3. Środa: Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 

Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 
4. Czwartek: Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 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. Pierwsza Sobota: Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej  
 po Mszy św. o 7:00 rano.   
*O 7:00pm, Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty.  
 Zakończenie nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na potrzeby parafialne. 
 

RÓŻNE: 
1. Msze św. na rok 2019 można zamawiać. 
2. Zwracamy się z prośbą o pomoc przy przygotowaniu garaży i 

placu kościelnego do pikniku w sobotę, 8 września, o godz. 
9:00 rano. 

3. Piątek, 14 września, rozpoczęcie lekcji religii dla uczniów 
uczęszczających na lekcje religii w piątki Mszą św. o godz. 
7:00 wieczorem. Po Mszy św., uczniowie udadzą się do klas 
na zajęcia.  
*Sobota, 15 września, rozpoczęcie Lekcji Religii, Polskiej   
 Szkoły i Sobotniego Przedszkola Mszą św. o 9:00 rano. Po  
 Mszy św., uczniowie udadzą się do klas na zajęcia, które    
 będą trwały do godziny 11:00 rano. 

4. Parafialny piknik odbędzie się 9 września od 1:00p.m. do 
10:00p.m. Wszyscy parafianie i przyjaciele parafii są 
zaproszeni. Zwracamy się do wszystkich parafian o 
odpowiedź na korespondencję wysłaną w zaproszeniu na 
piknik poprzez wykupienie loterii oraz złożenie donacji na 
piknik. Książeczki loteryjne można zwrócić pocztą lub 
wrzucić na tacę podczas zbierania kolekty w niedziele. 

5. Ks. Biskup Artur Serratelli, Ordynariusz naszej diecezji po 
otrzymaniu rekomendacji odznaczy Janinę i Stanisława 
Bednarz diecezjalnym medalem VIVERE CHRISTUS. Medal 
ten jest przyznawany osobom, które swoim życiem dają żywe 
świadectwo wiary, miłości i poświecenia Panu Bogu, 
Kościołowi Św., diecezji i swojej parafii. Składamy serdecznie 
podziękowanie Janinie i Stanisławowi Bednarz, za przyjęcie 
wyróżnienia oraz godne reprezentowanie naszej parafii i 
Sanktuarium. Ceremonia wręczenia odznaczenia odbędzie 
się w niedziele 9 września o godz 3:30p.m. w Katedrze, 381 
Grand Street, Paterson. Przyjęcie odbędzie się po ceremonii 
w Bishop Rodimer Center. Wszyscy serdecznie są 
zaproszeni. 

6. Biuro turystyczne Classic Travel serdecznie zaprasza na 
pielgrzymkę do Guadalupe i Meksyku w dniach od 8-13 
grudnia, 2018. W programię: udzial w uroczystościach 
objawień Matki Bożej w Guadalupe oraz zwiedzanie 
Sanktuarium, Mexico City, Cholula, Puebla, Teotihuacan, 
możliwość przedłużenia pielgrzymki o 4 dniowy odpoczynek 
w Cancun. Koszt $1,490 z przelotami non-stop z Newarku, 
hotele 4*, większość wyżywienia, profesjonalny przewodnik i 
pilot. Zgłoszenia przyjmuje Classic Travel. Kontakt: 973-473-
3845. Więcej informacji na stronie www.classic-travel.com. 

http://www.classic-travel.com
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Święty Augustyn 
 Augustyn urodził się 13 listopada 354 r. w 
Tagaście, w rodzinie urzędnika państwowego 
Patrycjusza. Matka Augustyna, św. Monika, 
pochodziła z rodziny o tradycji chrześcijańskiej i 
bardzo pragnęła, by jej syn przyjął chrzest. 
Pragnienie to spełniło się jednak dopiero po 33 
latach. Na rozwoju Augustyna niewątpliwie zaciążył 
fakt, że ojciec i matka różnili się co do wiary i 
przekonań odnośnie do spraw decydujących o losach 
człowieka. Przez to Augustyn przez wiele lat 
pozostawał rozdarty między wpływem matki i ojca. 
 Augustyn był najstarszy z rodzeństwa, po nim 
urodził się Nawigiusz. Nawrócił się on w tym samym czasie, co 
Augustyn, był też przy śmierci matki. Jedna z sióstr Augustyna 
wyszła za mąż, a po śmierci męża wstąpiła do klasztoru w 
Hipponie, gdzie została przełożoną. Gdy w roku 424 zmarła, 
Augustyn napisał dla tego klasztoru regułę. Na niektórych 
manuskryptach Augustyn podpisuje się jako Aureliusz. Był to 
zapewne jego przydomek, chociaż nie wiadomo, kiedy go sobie 
nadał. 
 W wieku 16 lat musiał przerwać naukę z powodu braku 
pieniędzy, chociaż miał wielkie zdolności. Nauka szła mu łatwo; 
imponował kolegom niezwykłą pamięcią. Jednak pierwsze lata 
nauki Augustyn wspomina w swojej autobiografii - Wyznaniach - 
z niesmakiem. Miał bowiem nauczyciela, bijącego swoich 
uczniów bez miłosierdzia za najmniejsze przewinienia. Nie lubił 
matematyki, ale za to rozkoszował się w literaturze łacińskiej. 
Jego ulubionym autorem był Wergiliusz. 
 Jako młodzieniec Augustyn żył swobodnie. Lubił zabawy, 
dobre jadło i picie. Chętnie uczęszczał do teatru, miał ciągoty do 
psot chłopięcych. Trudny okres dojrzewania, dużo wolnego 
czasu i pogańskie zwyczaje sprawiły, że po pierwszych studiach 
w Tagaście (do roku 366) i w Madurze (366-370) udał się na 
dalsze kształcenie do Kartaginy, metropolii Afryki Północnej, i 
tam związał się z kobietą. Z tego związku po pewnym czasie 
urodził się syn Adeodatus (z łac. "dany od Boga"). Augustyn żył z 
tą dziewczyną przez 15 lat. Igrzyska, cyrk, walki gladiatorów, 
teatr - to był jego ulubiony żywioł. 
 Pod wpływem lektury klasyków rzymskich Augustyn wpadł 
w sceptycyzm racjonalistyczny. Zaczął szukać prawdy. Biblia 
wydawała mu się prostacka, bo jej łacińskie tłumaczenia były 
wówczas nie zawsze udane. Za problemami filozoficznymi poszły 
i wątpliwości religijne. W tym czasie wstąpił do sekty 
manichejskiej, do której wciągnął go tamtejszy biskup, imponując 
mu wymową i oczytaniem. 
 W 374 roku Augustyn powrócił do Tagasty, gdzie otworzył 
własną szkołę gramatyki. Po dwóch latach zamknął ją jednak i 
udał się do Kartaginy, gdzie otworzył szkołę retoryki (376). Miał 
wtedy 22 lata. Po 7 latach udał się do Rzymu, gdzie także założył 
swoją szkołę (383). Tu dowiedział się, że w Mediolanie 
poszukują retora. Natychmiast tam się zgłosił (384). Mediolan był 
wówczas stolicą cesarstwa zachodnio-rzymskiego - pierwszym 
miastem Europy po Konstantynopolu. Oprócz prowadzenia 
szkoły Augustyn miał obowiązek wygłaszania mów podczas 
uroczystości państwowych w Mediolanie. Augustyn miał już 30 
lat. 
 W Mediolanie zetknął się ze św. Ambrożym, który był 
wówczas biskupem tego miasta. Augustyn zaczął słuchać jego 
kazań. Wielki biskup zaimponował mu wymową i głębią 
przekazywanej treści.  
 Niedługo potem przyszło uderzenie łaski Bożej (386). 
Pewnego dnia Augustyn wziął do ręki Listy św. Pawła Apostoła. 
Przypadkowo otworzył fragment Listu do Rzymian: "Żyjmy 
przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w 
rozpuście i w wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale 
przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się 
zbytnio o ciało, dogadzając żądzom" (Rz 13, 13-14). 
 Jak pisze w swoich Wyznaniach, Augustyn poczuł nagle 
jakby strumień silnego światła w ciemnej nocy swojej duszy. 
Zrozumiał sens swojego życia, poczuł żal z powodu 
zmarnowanej przeszłości. Dotrwał jako nauczyciel retoryki do 
wakacji, następnie udał się w pobliże Mediolanu, do wioski  

(c. d.) Cassiciaco, i tam u przyjaciela Werekundusa 
spędzał czas na modlitwie i na rozmowach na tematy 
ewangeliczne. Rozczytywał się równocześnie w 
Piśmie świętym. Na początku Wielkiego Postu zgłosił 
się do św. Ambrożego jako katechumen i w Wielką 
Sobotę w nocy z 24 na 25 kwietnia 387 r. z rąk 
Ambrożego przyjął chrzest. Miał wówczas 33 lata. 
Wraz z nim przyjęli chrzest jego syn, Adeodatus, i 
przyjaciel, Alipiusz. Augustyn postanowił powrócić do 
Afryki, by nawracać współziomków i pozyskiwać ich 
dla Chrystusa. Tuż przed opuszczeniem Italii umarła 
w Ostii jego matka, św. Monika; wkrótce po dotarciu 
do Afryki zmarł także jego syn. Po przybyciu do 

Tagasty Augustyn rozdał swoją majętność pomiędzy ubogich i z 
przyjaciółmi - św. Alipiuszem i Ewodiuszem - zamieszkali razem, 
oddając się modlitwie, dyskusji na tematy religijne i studiom 
Pisma świętego. Więcej informacji o nawróceniu św. Augustyna - 
pod datą 24 kwietnia. 
 W 391 r. Augustyn wraz z przyjaciółmi udał się do Hippony, 
gdzie postanowił założyć klasztor i tam spędzić resztę swego 
życia. Niebawem dał się poznać wszystkim jako człowiek bardzo 
pobożny. Dlatego, gdy biskup Waleriusz zwrócił się pewnego 
dnia do ludu, by mu wskazano kandydata na kapłana, gdyż 
potrzebował jego pomocy, wszyscy w katedrze zwrócili się do 
Augustyna, wołając: "Augustyn kapłanem!" Ten, zalany łzami, 
przyjął propozycję biskupa i ludu.  Po przyjęciu święceń nie 
zmienił jednak trybu życia, ale nadal prowadził życie wspólne w 
klasztorze. Zaczął nawet przyjmować nowych kandydatów. W ten 
sposób powstało jakby seminarium, z którego wyszło wielu 
biskupów afrykańskich: św. Alipiusz, biskup Tagasty, bezpośredni 
przyjaciel Augustyna; Profuturus, biskup Syrty; Ewodiusz, biskup 
Uzalis, przyjaciel Augustyna; Sewer, biskup Milewy; Urban, 
biskup Sicea; Peregrinus, biskup Thehac, i Bonifacy. Biskup 
Waleriusz konsekrował wkrótce Augustyna na swojego sufragana 
w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 394 r. ku ogromnej 
radości ludu. W dwa lata potem przeniósł się do wieczności (396) 
i Augustyn został jego następcą, biskupem Hippony. 
 Nadal prowadził życie wspólne, w którym formował 
przyszłych biskupów i kapłanów. Po długich latach 
doświadczenia ułożył dla nich regułę, która w przyszłości miała 
się stać podstawą dla wielu rodzin zakonnych (m.in. 
augustianów, kanoników regularnych, dominikanów i paulinów).  
 Dużo czasu zajmowała mu korespondencja. Nie traktował 
jej jednak jedynie jako rodzaj kontaktu towarzyskiego, ale 
wykorzystywał ją jako okazję do apostolstwa. Korespondował 
m.in. ze św. Janaem Jerozolimskim, ze św. Paulinem z Noli, św. 
Hieronimem, św. Prosperem i ze św. Hilarym z Arles. 
Augustyn wypowiedział nieubłaganą walkę błędom, jakie za jego 
czasów nękały Kościół: manicheizmowi (396-400), donatystom 
(400-411) i pelagianom (411-430). Prowadził dysputy z 
manichejczykami, których znał osobiście, bo był z nimi przez 
szereg lat ideowo związany. Nie spoczął, aż tę herezję wyplenił. 
W owym czasie w Afryce najsilniejsi byli donatyści. W 330 r. mieli 
w swoich rękach aż 270 stolic biskupich. Potępieni na synodach 
w Arles (313) i w Mediolanie (316), zagnieździli się silnie w 
północnej Afryce. Jako rygoryści nie pozwalali przyjmować do 
społeczności kościelnej tych, którzy w czasie prześladowań 
wyparli się wiary, a teraz chcieli do niej powrócić - zwanych lapsi. 
Donatyści żądali dla kapłanów i wiernych, łamiących prawo, 
najsurowszych kar. Posuwali się często do gwałtów. Augustyn 
zwalczał ich pismem i żywym słowem. Był jednak zdania, że tych 
biskupów i kapłanów, którzy do jedności kościelnej powrócą, 
należy zostawić na ich urzędach. Tym pozyskał sobie 
donatystów. Na synodach w Kartaginie w 401 i 411 roku herezja 
została zwyciężona. 
 W tym samym czasie przybył do Afryki Pelagiusz i 
Celestiusz. Głosili, że grzech Adama i Ewy zaszkodził tylko 
pierwszym rodzicom, a nie całemu rodzajowi ludzkiemu, że dzieci 
rodzą się w stanie łaski i nie jest konieczny chrzest, a łaska 
uświęcająca nie jest do zbawienia konieczna. Ta herezja była dla 
Augustyna okazją do tego, aby jako pierwszy z Ojców mógł 
gruntownie wyjaśnić teologiczny problem łaski uświęcającej i 
uczynkowej oraz problem zbawienia. 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-24e.php3


CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

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

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. 
 

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. 
 
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. 
 

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. 

 

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 pól roku do 6 lat 

 Zajęcia od poniedziałku do piątku 

 Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

 Zajęcia logopedyczne 

 Ciekawe zajęcia muzyczne i plastyczne 

 Przygotowanie do zerówki 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2018 - 2019 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2017/2018. 
 

   Polska Szkoła  czesne: 
   Jedno dziecko  $290.00 
   Dwoje dzieci   $520.00 
   Troje dzieci   $650.00 

*Każda rodzina jest zobowiązana złożyć donację $50 
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. 

 Piątek, 14 września, rozpoczęcie lekcji religii dla 
uczniów uczęszczających na lekcje religii w piątki Mszą 
św. o godz. 7:00 wieczorem. Po Mszy św., uczniowie 
udadzą się do klas na zajęcia.  
 
*Sobota, 15 września, rozpoczęcie Lekcji Religii,  
 Polskiej Szkoły i Sobotniego Przedszkola Mszą św. o  
 9:00 rano. Po Mszy św., uczniowie udadzą się do klas  
 na zajęcia, które  będą trwały do godziny 11:00 rano. 

 

 2018/2019 CCD Religion Classes, Polish School, and 
Saturday Polish Preschool.  
*All students enrolled in Friday CCD Religion Classes  
 will begin the new School Year with a 7:00pm Mass on  
 Friday, September 14. After Mass, students will proceed  
 to their classrooms.  
 
*All Students enrolled in the Saturday CCD Religion and    
 Polish School Program will begin the school year with   
 9:00am Mass on Saturday, September 15. After Mass,  
 students will proceed to their classrooms. 


