
 

Diocesan Shrine of Saint John Paul II 
 

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 

   6 Wall Street, Passaic, NJ 07055     Tel: (973) 473-1578     www.holyrosarypassaic.org 
 

 

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


TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

23 WRZEŚNIA 2018 

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

bless you for your generosity! 
2. 2018 Bishop’s Annual Appeal, Here I Am, Lord! While 

there are many ways to give to the Bishop’s Annual Appeal, 
there is a particularly beneficial opportunity if you are 70 ½ or 
over and have an IRA. If you are in this category, the IRS 
requires you to take a required minimum distribution from 
your IRA each year. As a result, this distribution is added to 
your taxable income and increases the amount of taxes owed 
to the government. However, instead of taking your required 
minimum distribution, you can instruct your IRA investment 
manager to donate this distribution to a charity such as the 
Bishop’s Annual Appeal and this automatically omits this 
amount from your adjusted gross income. This tax benefit 
can be realized by all qualifying individuals, whether you take 
the standard deduction or itemize your deductions. This can 
be a significant benefit to you and a great way to support the 
work of the Bishop’s Annual Appeal. If you are considering 
making a charitable donation using your IRA required 
minimum distribution, please be sure to first discuss this with 
your financial or tax advisor to make sure it is right for you.  

 
THIS WEEK:  
1. Wednesday: Saint Cosmas and Damian, Martyrs 

*1:00pm Leisure meeting in Youth Center.  
*O. L. of Perpetual Help Devotions after the 7:00pm Mass. 

2. Thursday: Saint Vincent de Paul, Priest  
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After Mass,  
 devotion to St. John Paul II and veneration of the relic. 

3. Friday: Saint Wenceslaus, Martyr  
*CCD Religion Classes at 5:30pm. 

4. Saturday: Saints Michael, Gabriel, and Raphael, Archangels  
*Confession: 6:45am, & 4:00pm-5:00pm.  
*Novena prayers after 7:00am Mass.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School at 10:15am.  

 
NEXT SUNDAY:       XXVI SUNDAY IN ORDINARY TIME 
1. Second collection is for the Pulaski Day Parade. 
 
OTHERS: 
1. The 2019 Mass book is now open. 
2. Raising of the Polish Flag on Saturday, October 6 at 

1:00pm. We encourage Polish School students, Parish 
organizations, and parishioners to attend. 

3. Annual Pulaski Day Parade in New York City on Oct. 7. 
Time of departure from the Shrine will be announced. Tickets 
$10/person. All parishioners & friends are invited to support & 
march with the Holy Rosary Parish contingent in the parade. 
All interested, please contact the rectory. 

4. 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 side 
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! 

DZISIAJ: 
1. Druga kolekta przeznaczona na klimatyzację. Za 

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 
W TYM TYGODNIU: 
1. Środa: Wspom. św. Męczenników Kosmy i Damiana 

*Zebranie Leisure Club o 1pm w Youth Center.  
*Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po  
 Mszy św. o godz. 7:00 wieczorem. 

2. Czwartek: Wspomnienie św. Wincenta a Paulo 
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o 7pm. 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. 

3. Piątek: Wspomnienie św. Wacława, męczennika  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  

4. Sobota: Święto świętych Archaniołów św. Michała, 
 Gabriela i Raphaela, Archaniołowie 
*Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej po Mszy św.  
 o 7:00 rano. 
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.   
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  
 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:     XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Druga kolekta przeznaczona na Paradę Pułaskiego. 
 
RÓŻNE: 
1. Niedziela 23 września, o godz. 6:00pm w Cracovia 

Monor, Wallington odbędzie się projekcja filmu Katyń 
Serdecznie zapraszamy do udziału. 

2. Podniesienie Polskiej Flagi w sobote, 6 października 
o godz. 1:00 w południe. Zachęcamy Szkołę Polską, 
organizacje parafialne oraz parafian do wzięcia udziału. 

3. Parada Pułaskiego w Nowym Yorku, 7 października. 
Godzina wyjazdu z pod kościoła zostanie podana. Bilet 
$10.00 od osoby. Serdecznie zapraszamy i chętnych 
prosimy zgłaszać się do kancelarii parafia. 

4. Szkółka Skrzypcowa organizowana przy parafialnej 
szkole polskiej im. Jerzego Popiełuszki Spotkanie 
organizacyjne, odbędzie się w niedzielę 30 września o 
godzinie 1:30. Planujemy lekcje indywidualne i 
zespołowe dla dzieci i młodzieży od 5 do 14 roku życia. 
Zajęcia odbywać się będą na terenie parafii, dni i godziny 
do uzgodnienia. W przyszłości uczniowie będą mogli 
sprawdzać w praktyce swoje umiejętności, uczestnicząc 
w mszach podczas uroczystości i świąt. Istnieje 
możliwość wypożyczenia instrumentów. Lekcje 
prowadzić będzie Aleksy Zawistowski, skrzypek, student 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Pan Aleks prowadził 
liczne warsztaty i zajęcia muzyczne dla dzieci i 
młodzieży zarówno w Polsce, współpracując z zespołami 
teatralnymi i biorąc udział w projektach społecznych, jak i 
Ameryce, pracując jako nauczyciel w Newark School of 
the Arts, gdzie uczył dzieci gry na skrzypcach metoda 
Suzuki, przygotowując je do publicznych pokazów i 
koncertów.  
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Święty Wincent a Paulo  
 Wincenty urodził się w Pouy (obecnie St-
Vincent-de-Paul w południowo-zachodniej 
Francji) 24 kwietnia 1581 r. jako trzecie z 
sześciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie. 
Jego dzieciństwo było pogodne, choć od 
najmłodszych lat musiał pomagać w ciężkiej 
pracy w gospodarstwie i wychowywaniu 
młodszego rodzeństwa. Rodzice marzyli o 
tym, by ich syn w przyszłości wyrwał się ku 
łatwiejszemu życiu. Czternastoletniego 
Wincentego wysłali więc do szkoły 
franciszkanów w Dax. Na opłacenie szkoły 
Wincenty zarabiał dawaniem korepetycji kolegom zamożnym, 
a mniej uzdolnionym lub leniwym. Po ukończeniu szkoły nie 
bez zachęty ze strony rodziny podjął studia teologiczne w 
Tuluzie. W wieku 19 lat został kapłanem; jednak kapłaństwo 
było dla niego jedynie szansą na zrobienie kariery. Chciał w 
ten sposób pomóc swojej rodzinie. Studia w Tuluzie Wincenty 
zwieńczył bakalaureatem w 1604 r. Później pogłębił swoje 
studia jeszcze na uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, 
zdobywając licencjat z prawa kanonicznego (1623). 
 Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do 
Narbonne, został wraz z całą załogą i pasażerami napadnięty 
przez tureckich piratów i przewieziony do Tunisu jako 
niewolnik. W ciągu dwóch lat niewoli miał kolejno czterech 
panów. Ostatnim z nich był renegat z Nicei Sabaudzkiej. Młody 
kapłan zdołał go jednak nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do 
Europy. Właściciel Wincentego znalazł w Rzymie przytułek. 
Wincenty przez ten rok nawiedzał w Rzymie miejsca święte i 
dalej się kształcił. Papież Paweł V wysłał Wincentego do 
Francji w nieznanej bliżej misji na dwór Henryka IV. Pozyskał 
sobie zaufanie królowej, Katarzyny de Medicis, która obrała go 
sobie za kapelana, mianowała go swoim jałmużnikiem i 
powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia.  
 Wincenty przeżył ogromny kryzys religijny. Był 
skoncentrowany wyłącznie na tym, co może osiągnąć jedynie 
własnymi siłami. Zmianę w jego sposobie myślenia przyniosły 
dopiero lata 1608-1620. Poznał wówczas w Paryżu wielu 
wyjątkowych ludzi, m.in. ks. Pierre'a de Berrulle'a, który 
zgromadził wokół siebie kapłanów, ukazując im wielkość i 
znaczenie posługi kapłańskiej. Wincenty niemało zawdzięczał 
też św. Franciszkowi Salezemu i św. Franciszce de Chantal. 
Przez pewien czas głosił Chrystusa galernikom (więźniom, 
którzy pracowali jako wioślarze). Zaczął dostrzegać ludzką 
nędzę - materialną i moralną.  
 Prawdopodobnie duże znaczenie w życiu Wincentego 
odegrało zdarzenie, jakie miało miejsce 25 stycznia 1617 r. w 
Folleville. Wincenty głosił wówczas rekolekcje. Wezwano go do 
chorego, cieszącego się opinią porządnego i szanowanego 
człowieka. Na łożu śmierci wyznał mu on, że jego życie 
całkowicie rozminęło się z prawdą, że ciągle udawał kogoś 
innego niż był w rzeczywistości. W liturgii tego dnia przypadała 
uroczystość Nawrócenia św. Pawła. Dla Wincentego był to 
wstrząs. Zrozumiał, że Bóg pozwala się dotknąć w ubogich, w 
nich potwierdza swoją obecność. Odtąd Wincenty zaczął 
gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym. Złożył Bogu ślub 
poświęcenia się ubogim. Głosił im Chrystusa i prawdę 
odnalezioną w Ewangelii. Zgromadził wokół siebie kilku 
kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili 
ubogim Słowo Boże. W ten sposób w 1625 r. powstało 
Zgromadzenie Księży Misjonarzy - lazarystów.  
 Wincenty w sposób szczególny dbał o przygotowanie 
młodych mężczyzn do kapłaństwa. Organizował specjalne 
rekolekcje przed święceniami, powołał do życia seminaria 
duchowne. Wincenty założył również stowarzyszenie Pań 
Miłosierdzia, które w sposób systematyczny i instytucjonalny 
zajęły się biednymi, porzuconymi dziećmi, żebrakami, 
kalekami. Spotkanie ze św. Ludwiką zaowocowało powstaniem 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (1633 r.), zwanych 
szarytkami (od franc. charite - miłosierdzie). W okresie frondy 

(c. d. ) (zamieszki polityczne w Paryżu w latach 1648-1653) 
Wincenty niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym 
nieszczęściami i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był 
członkiem Rady Królewskiej - tzw. Rady Sumienia, której 
podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując tak wysokie 
stanowisko pozostał cichy i skromny.  
 Wincenty zmarł w 1660 r. w wieku 79 lat. Jego misjonarze 
pracowali wtedy już w większości krajów europejskich, dotarli 
też do krajów misyjnych w Afryce północnej. W 1651 r. przybyli 
również do Polski. W roku 1729 papież Benedykt XIII wyniósł 
Wincentego do chwały błogosławionych, a papież Klemens XII 
kanonizował go w roku 1737. W 1885 r. Leon XIII uznał go za 
patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele. Jest także 
patronem zgromadzenia lazarystów (założonego przez 
Wincentego zgromadzenia księży misjonarzy), szarytek, kleru, 
organizacji charytatywnych, podrzutków, szpitali i więźniów. 
 W ikonografii św. Wincenty a Paulo przedstawiany jest w 
długiej szacie zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami 
są: anioł, dziecko w ramionach, dziecko u stóp. 

Saint Gabriel  
 St. Gabriel is an angel who serves as a 
messenger for God to certain people. He is one 
of the three archangels. Gabriel is mentioned in 
both the Old and the New Testaments of the 
Bible. First, in the Old Testament, Gabriel 
appears to the prophet Daniel to explain his 
visions. Gabriel is described as, "one who 
looked like man," as he interprets Daniel's 
visions. He speaks to Daniel while he is 
sleeping. After Gabriel's first visit, Daniel 
becomes tired and sick for days. Gabriel later visits Daniel 
again providing him with more insight and understanding in an 
answered prayer.  
 In the New Testament, Gabriel, described as "an angel of 
the Lord," first appears to Zacharias, the father of John the 
Baptist. He tells him, "Fear not, Zacharias: for thy prayer is 
heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou 
shalt call his name John. And thou shalt have joy and 
gladness; and many shall rejoice at his birth." Luke 1:13.  
 After Elizabeth conceived and was six months pregnant, 
Gabriel appears again. The Book of Luke states he was sent 
from God to Nazareth to visit the virgin married to a man 
named Joseph. Gabriel said to Mary, "Hail, thou that art highly 
favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among 
women." Luke 1:28.  
 "Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. 
31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring 
forth a son, and shalt call his name JESUS. 
32 He shall be great, and shall be called the Son of the 
Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his 
father David: 33 And he shall reign over the house of Jacob for 
ever; and of his kingdom there shall be no end." Luke 1:30-33. 
Gabriel told Mary she would conceive from The Holy Ghost 
and the baby will be the Son of God.  
 After the Annunciation of Mary, Gabriel is not spoken of 
again.Gabriel's attributes are the Archangel; he is clothed in 
blue or white; and is seen carrying a lily, a trumpet, a shining 
lantern, a branch from Paradise, a scroll or a scepter. In art, 
Gabriel is most commonly represented in the scene of the 
Annunciation. In art, Gabriel is often represented in the scene 
of the Annunciation.  
 He is occasionally cited as the one who blows God's 
trumpet to indicate the Lord's return to Earth. However, the 
person designated with this task varies; different passages cite 
different people. The earliest known identification of Gabriel as 
the trumpet holder comes in 1455 represented in Byzantine art. 
 Gabriel is recognized as the patron saint of messengers, 
telecommunication workers, and postal workers. His feast day 
is celebrated on September 29, along with St. Michael and St. 
Raphael. 



CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

   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. 

 

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 

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 
 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. 

 CAŁOTYGODNIOWY ODPUST PARAFIALNY KU CZCI 
ŚW. JANA PAWŁA II. Dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia Lekcji Religii i do Polskiej Szkoły oraz ich rodzice 
mają obowiązek wziąć udział we Mszy św. i w 
nabożeństwie do św. Jana Pawła II w wyznaczonym dniu:   
  sobota, 20 października: kl. 6 i 7  
  poniedziałek, 22 października: kl. 1 i 2  
  wtorek, 23 października: kl. 8  
  środa, 24 października: kl. 3latka i 4latka   
  czwartek, 25 października: kl. „0”    
  piątek, 26 października: kl. 3 i 4  
  sobota, 27 października: kl. 5  

 

 Poniedziałek, 22 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 1 i 2. Obecność jednego z 
rodziców obowiązkowa. 

 

 Monday, October 22, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 1st & 2nd grade. Attendance is mandatory. 

 

 Wtorek, 23 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
młodzieży klasy 8-mej, która przygotowuje się do 
Sakramentu Bierzmowania. Obecność jednego z rodzi-
ców obowiązkowa. 

 

 Tuesday, October 23, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child is 
currently in the 8th grade and is preparing for the 
Sacrament of Confirmation in 2019. Attendance is 
mandatory. 

 

 Piątek, 26 października, po Mszy św. o godz. 7:00 wieczo-
rem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami dzieci, 
które uczęszczają do: kl. 3 i 4. Obecność jednego z rodzi-
ców obowiązkowa. 

 

 Friday, October 26, after the 7:00pm Mass, a meeting will 
be held in the church for all parents whose child attends: 
3rd & 4th grade. Attendance is mandatory. 

 

 Sobota, 27 października, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem, odbędzie się spotkanie w kościele z rodzicami 
dzieci, które uczęszczają do: kl. 5. Obecność jednego z 
rodziców obowiązkowa. 

 

 Saturday, October 27, after the 7:00pm Mass, a meeting 
will be held in the church for all parents whose child 
attends: 5th grade. Attendance is mandatory. 


