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Diecezjalne Sanktuarium Św. Jana Pawła II 
 

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

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

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

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

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: 
  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. 

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. 

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. 

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. 
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EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

3 MARCA, 2019 

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

wszelką ofiarność, składamy serdeczne Bóg zapłać! 
2. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami i 

prośbami informujemy, że kancelaria parafialna będzie 
otwarta również w niedzielę od godziny 7:30am do 
1:30pm z siedzibą w sklepiku parafialnym. Wszystkich 
zainteresowanych chcących zamówić Mszę Św., uzyskać 
informacje o sakramentach lub załatwić inne ważne 
sprawy serdecznie zapraszamy przed lub po Mszy Św. 

 
W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek: Święto św. Kazimierza 
2. Środa Popielcowa:   

*Dzień ścisłego postu i abstynencji. Wstrzymanie 
 się od pokarmów mięsnych.  
*Msze św.: 7:00 i 10:30 rano, 5:00 i 7:00 wieczorem. 

3. Czwartek: Wspom. św. męczenników Perpetuę i Felicytę  
*Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 7:00  
 wieczorem. Po Mszy św. nabożeństwo, uzyskanie   
 odpustu zupełnego i uczczenie relikwii. Osobiste  
 prośbym i intencje, w których będziemy się modlić  
 podczas nabożeństwa można złożyć do koszyka przy  
 ołtarzu św. Jana Pawła II.  

4. Piątek: Wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika  
*Lekcje religii o godz. 5:30 wieczorem.  
*Droga Krzyżowa o godz. 7:00 wieczorem.  

5. Sobota: Wspom. św. Franciszki Rzymianka, zakonnica  
*Spowiedź: 6:45 rano i 4:00-5:00 po południu.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła o godz. 10:15 rano.  

 
PRZYSZŁA NIEDZIELA:    I  NIEDZIELA  WIELKIEGO 
                                                            POSTU 
1. Zmiana Czasu na Czas Letni. Przesuwamy zegary o 

jedną godzinę do przodu. 
2. Druga kolekta przeznaczona na opłaty diecezjalne. 
3. Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 
 
RÓŻNE: 
1. Młodzież z klasy 9, 10 i 11 jest zobowiązana do udziału 

w Drodze Krzyżowej w piątek, 15 marca o godz. 7:00 
wieczorem oraz w Gorzkich Żalach, w niedzielę, 17 
marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

2. W środę, 20 marca, po Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem zebranie członków Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. 

3. Młodzież z klasy 6 A, B, C, D i 7 A, B, C jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 22 
marca o 7:00pm oraz w Gorzkich Żalach, w niedzielę, 24 
marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

4. Dzieci z klasy “0” A, B; 1 A, B, C, D, i 5 A, B, C, D jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 29 
marca o godz. 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich Żalach w 
niedzielę, 31 marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

5. Dzieci z klasy 2 A, B, C, 3 A, B, C, D, 4 A, B, C i 8 A, B, 
C jest zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w 
piątek, 5 kwietnia o godz. 7:00 wieczorem oraz w 
Gorzkich Żalach, w niedzielę, 7 kwietnia o godz. 4:00 po 
południu. 

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

you for your generosity! 
2. Due to numerous questions and requests, we would like 

to inform you that the parish office will also be open 
from 7:30am to 1:30pm. On Sundays, the parish office 
will be located in the parish shop. All those who are 
interested in ordering Mass, obtaining information about 
the sacraments, or arranging other important issues are 
cordially invited before or after Mass. 

 
THIS WEEK: 
1. Monday: Saint Casimir 
2. Ash Wednesday:   

*Day of fast & abstinence.  
*Masses: 7:00 & 10:30am, 5:00 & 7:00pm.  

3.  Thursday: Saints Perpetua and Felicity, Martyrs  
*Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm. After  
 Mass, devotion to St. John Paul II and veneration of the  
 relic. 

4. Friday: Saint John of God, Religious  
*CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*Stations of the Cross at 7:00pm. 

5. Saturday: Saint Frances of Rome, Religious  
*Confession: 6:45am & 4:00-5:00pm.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes at 10:15am. 

 
NEXT SUNDAY:        FIRST  SUNDAY  OF  LENT 
1. Daylight Savings Time begins. Please remember to 

set your clock one hour ahead. 
2. Second collection is for Diocesan Assessment. 
3. Lenten Lamentations after 10:30am Mass. 
 
OTHERS: 
1. If you are interested in joining the Holy Rosary Leisure 

Club, which meets on the second and fourth  
Wednesday of the month at 1:00pm in the Youth  
Center, contact President Joan Tabor at 201-893-5383 
for more information. 

2. All students in Grades 9, 10 & 11 are obligated to  
attend the Stations of the Cross on Friday, March 15 at 
7:00pm, & Lenten Lamentations after 10:30am Mass on 
Sunday, March 17. 

3. All students in CCD Religion Classes & Polish School 
Grade 6 A, B, C & D and 7 A, B & C, are  
obligated to attend the Stations of the Cross on Friday, 
March 22 at 7:00pm, and Lenten Lamentations after 
10:30am Mass on Sunday, March 24. 

4. All students in Grades “0” A & B; 1 A, B, C & D & 5 A, 
B, C & D are obligated to attend the Stations of the 
Cross on Friday, March 29 at 7:00pm, and Lenten 
Lamentations after 10:30am Mass on Sunday, March 
31. 

5. All students in Grades 2 A, B & C, 3 A, B, C & D, 4 A, 
B & C & 8 A, B & C are obligated to attend the Stations 
of the Cross on Friday, April 5 at 7:00pm, and Lenten 
Lamentations on Sunday, April 7 at 4:00pm. 
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Św. Jan Boży 
 Jan Cidade urodził się w Portugalii w roku 1495. 
Ojciec Jana, Andrzej Ciudad, miał swój dom i mały 
warsztat rzemieślniczy. W pracy pomagała mu 
małżonka, Teresa Duarte. Gdy Jan miał 8 lat, zjawił się 
w jego domu jakiś pielgrzym wędrujący do Hiszpanii, 
prosząc o nocleg. Przy wieczerzy gość opowiadał o 
krajach, które zwiedził. Kiedy następnego dnia opuścił 
dom, zauważył przy sobie chłopca, który postanowił 
towarzyszyć kapłanowi w drodze. Uczynił to 
potajemnie przed rodzicami. Ci, pełni smutku, 
daremnie poszukiwali go po całej okolicy. Matka niebawem 
zmarła ze smutku, a ojciec wstąpił do franciszkanów. Nie 
wiemy, dlaczego kapłan nie odesłał chłopca do domu. Może 
myślał, że jest mu w domu bardzo źle, a może chłopiec nie 
chciał wrócić. Po 20 dniach forsownej drogi chłopiec nie mógł 
już iść dalej. Kapłan więc zostawił chłopca w mieście Oropesa 
u niejakiego Franciszka Mayorala, zarządcy owczarni pewnego 
hrabiego. Ten przyjął Jana jak syna i nazwał małego chłopca 
"Janem otrzymanym od Boga - a Deo". Chłopiec przeżył w 
domu opiekuna kilkanaście lat. Przybrani rodzice tak pokochali 
młodzieńca, że chcieli go uczynić spadkobiercą swojego 
majątku i zamierzali mu oddać za żonę swoją jedyną córkę. 
Mając dwadzieścia kilka lat Jan opuścił dom opiekunów. 
Zaciągnął się do wojska. Zaczęło się typowe życie najemnego 
żołnierza: włóczęga, zawadiactwo, kieliszek, dziewczęta. Jan 
był zbyt uczciwy i religijny, by pozwalać sobie na wszystkie 
wybryki. Niemniej życie jego było w tym okresie bardzo dalekie 
od doskonałości chrześcijańskiej.  
 Pewnego dnia Jan został posłany przez oficera z misją 
zaopatrzenia oddziału w konieczne wiktuały. Pobliski dwór 
zajmowali jednak Francuzi. Jan postanowił zaskoczyć ich 
brawurową szarżą. Koń zrzucił go jednak z siodła, tak iż cudem 
tylko uszedł niechybnej śmierci. Był to pierwszy głos 
napomnienia z nieba. Innym razem dowódca powierzył Janowi 
kasę oddziału. Niestety, w nocy Jana ktoś okradł. Podejrzenie 
padło na Jana. Został skazany na rozstrzelanie. Już zabierano 
się do egzekucji, kiedy nadjechał dowódca pułku i po 
zapoznaniu się z całą sprawą nakazał Jana uwolnić, ale wydalił 
go z wojska. Do końca życia Jan nie mógł sobie wytłumaczyć, 
jak się to stało, że tak cudownie został uwolniony, dosłownie w 
ostatnim momencie. W planach Opatrzności miał jeszcze żyć. 
 Jan powrócił do Oropesy. Opiekun przyjął go serdecznie, 
ale i teraz Jan nie zagrzał tu długo miejsca. Wybuchła wojna na 
wschodzie Europy. Jan ponownie zgłosił się do wojska. Po 
zawarciu pokoju przez obie strony Jan powrócił, jednak już nie 
do swojego opiekuna, ale w rodzinne strony. Tu dowiedział się 
o losie swoich rodziców. Uczyniło to na nim ogromne wrażenie. 
Z wielką skruchą odbył spowiedź z całego życia i udał się z 
pielgrzymką do Compostelli, do grobu św. Jakuba Apostoła. 
Pchany żarliwością o zbawienie duszy i chęcią poniesienia 
męczeńskiej śmierci udał się do Afryki, gdzie naprzeciw 
Gibraltaru była portugalska twierdza Ceuta. Przez kilka lat 
pracował tu ciężko przy fortyfikacji Ceuty, wspierając 
równocześnie pewnego szlachcica, skazanego przez króla na 
banicję w te strony wraz z rodziną (1533-1535). Okazji jednak 
do męczeństwa nie było. Arabowie nie byli też skłonni do 
przyjęcia wiary Chrystusa. Jan wrócił więc do Hiszpanii i przez 
krótki czas pracował w Gibraltarze. Za zaoszczędzone 
pieniądze kupił pobożne książki i założył małą księgarnię, by w 
ten sposób propagować dobrą prasę (1535-1536). Stąd udał 
się do Grenady. Założył tu księgarnię książek i obrazów 
religijnych (1538). 20 stycznia 1538 r. odbywał się w Grenadzie 
odpust ku czci św. Sebastiana. Przybyło mnóstwo ludzi. 
Kazanie głosił słynny kaznodzieja, św. Jan z Avili. Kazanie 
wywarło na Janie wrażenie piorunujące. Ogarnął go ból za 
stracone dla wieczności lata. Wydał głośny jęk, rzucił się na 
ziemię, zaczął targać włosy i ubranie na sobie. Drapał sobie 
twarz, wołając: "Boże! Miłosierdzia!". W takim też stanie 
wybiegł na ulicę. Otoczenie myślało, że postradał zmysły. 
Kilkunastu ludzi pobiegło za nim i rzuciło się na niego jako na 

(c.d.) szaleńca; związano go, wychłostano dotkliwie i 
zamknięto w domu dla obłąkanych. Dla Jana zaczęły się 
dni straszliwej katorgi fizycznej i duchowej. Metoda 
ówczesnego leczenia tego rodzaju zaburzeń 
psychicznych polegała bowiem na zamknięciu pacjenta 
w wilgotnym i zimnym lochu. Przykutego do ściany 
łańcuchem, bito do utraty przytomności i sił. Tak 
obchodzono się z Janem przez 40 dni. Jednak ku 
zdumieniu oprawców Jan nie tylko się nie bronił, ale 
zachęcał ich jeszcze: "Bijcie, bijcie to przeniewiercze 
ciało! Niech ponosi karę za swoje winy!" Stawał 

jednocześnie bardzo stanowczo w obronie swoich towarzyszy. 
Kiedy więc wypuszczono go na wolność, zaczął usługiwać 
nieszczęśliwym, by chociaż w części złagodzić ich dolę.  
 Szybko Jan przekonał się, że sam niewiele zdziała. Za 
użebrane pieniądze zakupił własny dom, w którym mógł 
postawić 47 łóżek. W miarę napływu ofiar powiększał szpital i 
lepiej go zaopatrywał, by chorzy mieli jak największe wygody. 
Szczególną troską otaczał psychicznie chorych, których 
traktował z wielką łagodnością i dla których przeznaczył 
wydzieloną część szpitala. Sam każdego dnia odwiedzał 
swoich podopiecznych, chorych i ubogich, przewiązywał ich 
rany, pocieszał, leczył. Nie mniejszą troskliwość okazywał o 
potrzeby duchowe swoich podopiecznych, zapraszając 
kapłanów w każdą niedzielę ze Mszą świętą i kazaniem, a 
nawet z codzienną Komunią świętą. W ciągu dnia przewidział 
czas na wspólne modlitwy - poranne i wieczorne. Dla 
uniknięcia zarazy podzielił swój szpital na sektory. Za poradą 
św. Jana z Avili w szpitalu leczyli się wyłącznie mężczyźni. Na 
parterze były miejsca przeznaczone dla bezdomnych i ubogich 
wędrowców. 
 Troska o leki, bieliznę, bandaże, łóżka, opłata służby i 
wyżywienie całej załogi wymagało od Świętego heroicznego 
poświęcenia. Codziennie udawał się na miasto i na 
umówionym placu zbierał żywność i ofiary pieniężne. 
Najczęściej one nie wystarczały. Wtedy udawał się do domów 
możnych, błagając o pomoc tymi znamiennymi słowy: 
"Pomóżcie sobie, wspomagając ubogich i chorych, bowiem 
błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". 
Kiedy wyczerpał już wszystkie środki i zadłużył się, udał się do 
miasta Valladolid, gdzie był wtedy dwór królewski. Nie zawiódł 
się, dostał szczodry zasiłek od najprzedniejszych pań i panów 
dworu. W swojej żarliwości apostolskiej nie zapomniał o 
kobietach. Zajął się losem kobiet upadłych. Nawiedzał je 
osobiście i błagał o zmianę życia. Starał się o uczciwe 
zabezpieczenie ich losu, by nie musiały utrzymywać się z 
nierządu. Staruszki i samotne wdowy polecał poszczególnym 
rodzinom pod opiekę. Niemniej czuły był na los sierot, których 
wówczas nie brakowało, powierzając je rodzinom, które 
zapewniały im bezpieczny los. Wszyscy, którzy pomagali 
Janowi, zarówno kapłani, jak i świeccy (także lekarze), za 
swoją posługę nie żądali zapłaty.  
 Jan wiedział jednak, że ciężaru, który na siebie nałożył, 
sam nie udźwignie. Nadto trapiła go troska o przyszłość dzieła. 
Zebrał więc koło siebie gromadkę podobnych szaleńców 
Bożych i tak założył nową rodzinę zakonną dla obsługi chorych 
i opuszczonych. Tak powstał zakon Braci Miłosierdzia, zwany u 
nas bonifratrami. Założycielowi zaś nadał miejscowy 
arcybiskup przydomek "Jana Bożego" i takim go znamy. Zmarł 
na klęczkach 8 marca 1550 r. w wieku 55 lat. W poczet 
błogosławionych zaliczył Jana papież Urban VIII w 1630 roku, 
a papież Aleksander VIII wpisał jego imię do katalogu świętych 
(1690). Papież Leon XIII ogłosił św. Jana Bożego wraz ze św. 
Kamilem de Lellis patronem szpitali i chorych (1886). Papież 
Pius XI wyznaczył go na patrona pielęgniarzy i służby zdrowia. 
Relikwie Świętego znajdują się w kościele zakonu w 
Grenadzie. Jest ponadto patronem Grenady i księgarzy.  
 W ikonografii przedstawiany jest w prostym habicie 
bonifratra. W ręku trzyma przekrojony owoc granatu, z którego 
wyrasta krzyż. Jego atrybutami są: cierniowa korona, żebrak 
na plecach, żebrak u stóp.  



   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. 

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

Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm 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 7:00pm 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. 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

 Młodzież z klasy 9, 10 i 11 jest zobowiązana do udziału 
w Drodze Krzyżowej w piątek, 15 marca o godz. 7:00 
wieczorem oraz w Gorzkich Żalach, w niedzielę, 17  
marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

 

 All students in Grades 9, 10 & 11 are obligated to  
attend the Stations of the Cross on Friday, March 15 at 
7:00pm, & Lenten Lamentations after 10:30am Mass on 
Sunday, March 17. 

 

 Młodzież z klasy 6 A, B, C, D i 7 A, B, C jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 
22 marca o 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich Żalach, w 
niedzielę, 24 marca po Mszy św. o godz. 10:30 rano. 

 

 All students in CCD Religion Classes & Polish 
School Grade 6 A, B, C & D and 7 A, B & C, are  
obligated to attend the Stations of the Cross on Friday, 
March 22 at 7:00pm, and Lenten Lamentations after 
10:30am Mass on Sunday, March 24. 

 

 Dzieci z klasy “0” A, B; 1 A, B, C, D, i 5 A, B, C, D jest 
zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 
29 marca o godz. 7:00 wieczorem oraz w Gorzkich 
Żalach w niedzielę, 31 marca po Mszy św. o godz. 
10:30 rano. 

 

 All students in Grades “0” A & B; 1 A, B, C & D & 5 A, 
B, C & D are obligated to attend the Stations of the 
Cross on Friday, March 29 at 7:00pm, and Lenten 
Lamentations after 10:30am Mass on Sunday, March 
31. 

 

 Dzieci z klasy 2 A, B, C, 3 A, B, C, D, 4 A, B, C i 8 A, 
B, C jest zobowiązana do udziału w Drodze Krzyżowej 
w piątek, 5 kwietnia o godz. 7:00 wieczorem oraz w 
Gorzkich Żalach, w niedzielę, 7 kwietnia o godz. 4:00 
po południu. 

 

 All students in Grades 2 A, B & C, 3 A, B, C & D, 4 A, 
B & C & 8 A, B & C are obligated to attend the Stations 
of the Cross on Friday, April 5 at 7:00pm, and Lenten 
Lamentations on Sunday, April 7 at 4:00pm. 

 
 

Saint Casimir, 
 

help us to remember that our true 
King is Jesus Christ and always 
serve him with joy and love. Help 
us to turn to our true Father for 

guidance and protection. 
Amen. 

https://www.catholic.org/clife/jesus
https://www.catholic.org/clife/jesus
https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=644

