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MASSES FOR THE WEEK 
MSZE ŚW. W TYM TYGODNIU 

May 16, 2021 

SATURDAY May 15 sobota 
  7:00am + Za parafian 
12:30pm    In the intention of the First Holy Communion Children 
  5:00pm + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Jan Pyra rq. Kowalski family 
               + Józef i Stanisława Nowak 
               + Zofia i Jan Bednarz 
               + Adam i Maria Bajek rq. Rodzina 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 
               + Bronisława i Władysław Hetel 
               + Zofia i Bolesław Dąbrowski oraz ich rodziców; Zofia Gruza i  
                  Danuta Michałowska 
SUNDAY May 16  niedziela 
  7:00am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Henryka i Joanny Sudoł 
                  O zdrowie dla Anny i całej rodziny 
                  O zdr. i bł. Boże dla Barbary i Adama Panas rq. Barbara Panas 
               + Maria i Walenty Bladek rq. Córka Bertha z rodziną 
               + Zygmunt Chudolinski (Anniv.) rq. Slusarz family 
               + Sławomir i Janusz Leśniowski rq. Siostra 
               + Irena Siudzik rq. Mazan family 
               + Emilia Majdanska rq. Syn z rodziną 
  8:30am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 

                  O błog. Boże i powrót do zdrowia dla Wiesława rq. Szkoła Polska 
               + Walenty i Elżbieta oraz ich synowie Jan, Walenty i Stanisław 
                  Łukasz rq. Córka z rodz. 

               + Jan i Zofia Subiszak rq. Syn z rodziną 
               + Kazimierz Tabor rq. Helena Tabor 

               + Anna Kosierb rq. Geri & Paul Ledford 
               + Jan Sołtys rq. Łukasz family 
               + Bartosz Dmochowski 

               + Wiesław Dmochowski 
               + Stanisław Orzechowski 
               + Jan Pyra rq. Kowalski family 

               + Augustyna, Jan i Dariusz Sołtys 
               + Maria i Jan Jurgowski 
               + Irena, Franciszek i syn Franciszek Błachut rq. Rodzina 

               + Zenon Przywara 
10:30am    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
                  Podz. za otrzymane łaski z okazji 60-tych urodzin dla Zofii 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Mateusza w dniu  
                  7-mych urodzin rq. Rodzice i brat 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Kubusia rq. Chrobak family 
                  O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Heleny Frącz z  
                  okazji urodzin rq. Anna Mikołajczak 
               + Rozalia Dwornicka rq. Maria i Antoni Kubasek 
               + Katarzyna Puzio rq. Janina i Mietek Majchrzak 
               + Marta Kuruc rq. Józek Kuruc 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Kazimierz Chaim rq. Córka Agnieszka z rodziną 
               + Małgorzata Milaniak rq. Córka z rodziną 
               + Stanisława Pięciak rq. Julia Krawiec 
               + Witalis Garbowski rq. Józef Brynczka 
12:30pm    In the intention of the First Holy Communion Children 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Janina Całka rq. Kornafel family 
MONDAY May 17 poniedziałek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
                  O zdr., błog. Boże oraz opiekę M.B. dla Barbary z okazji urodzin 
               + Leonarda Barnaś rq. Córka Elżbieta z córkami 
 

TUESDAY May 18 wtorek 
  7:00pm    W intencjach ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Leonarda Barnaś 
 rq. Córka Elżbieta z córkami 
WEDNESDAY May 19 środa 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
                  O opiekę M.B. i łaskę zdrowia dla Kubusia 
               + Leonarda Barnaś 
 rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Krzysztof Sobiech rq. Matka Chrzestna 
               + Leokadia Mucha 
               + Kazimierz Tabor 
THURSDAY May 20 czwartek 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Leonarda Barnaś 
 rq. Córka Elżbieta z córkami 
FRIDAY May 21 piątek 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Leonarda Barnaś 
 rq. Córka Elżbieta z córkami 
SATURDAY May 22 sobota 
  7:00am + Za parafian 
10:00am    Podz. za łaski otrzymane i ukończenie  
                  Szkoły Polskiej przez uczniów klas 10 
  5:00pm + Richard Kochan rq. Family 
               + Leonarda Barnaś 
 rq. Córka Elżbieta z córkami 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Emil i Kazimiera Ozga rq. Syn z rodziną 
SUNDAY May 23  niedziela 
  7:00am    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Natalie i John Zawitkowski 
  8:30am    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
               + Jan Sołtys rq. Sowiskich family 

               + Augustyna, Jan i Dariusz Sołtys 
               + Maria i Jan Jurgowski 
               + Irena, Franciszek i syn Franciszek  

                  Błachut rq. Rodzina 
               + Zenon Przywara 
10:30am    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Kubusia 
 rq. Chrobak family 
                  O zdrowie dla syna Bartosza, synowej i  
                  wnuków rq. Mama Małgorzata 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Amelii z okazji  
                  1-szych urodzin rq. Rodzice 
                  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i 7  
                  Darów Ducha św. dla Joanny i Konrada 
                  O zdrowie i błog. Boże dla Emilki z okazji  
                  3-ich urodzin 
               + Małgorzata Milaniak rq. Córka z rodziną 
               + Rozalia Dwornicka rq. L. i T. Misiurski 
               + Katarzyna Puzio 
 rq. Janina i Mietek Majchrzak 
               + Zofia i Stanisław Szeliga rq. Córka 
               + Małgorzata Piwowarczyk rq. Syn z rodziną 
               + Leonarda Barnaś 
 rq. Córka Elżbieta z córkami 
               + Ks. Józef Kasica rq. Siostra Julia Krawiec 
               + Jan Majcher 
12:30pm    In the intention of the First Holy  
                  Communion Children 
  7:00pm    W int. ofiarowanych na Dzień Matki 
                  Za dusze w czyśćcu cierpiące 



SEVENTH SUNDAY OF EASTER 
SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

16 MAJA 2021 

DZISIAJ:  
1. Druga kolekta przeznaczona na dzieła Ojca Świętego. 

Prosimy o ofiarność i składamy serdeczne Bóg zapłać. 
2. Nabożeństwo Majowe o godz. 10:00 rano. 
3. Msza św. i przyjęcie Komunii św. po raz pierwszy przez  

dzieci o godz. 12:30p.m. Dzieci muszą być obecne o godz.  
11:45 rano w auli parafialnej. 

4. Bardzo prosimy żeby wszyscy parafianie mieli założone 
maski podczas Mszy św. 

 

W TYM TYGODNIU: 
1. Poniedziałek - Piątek: BIAŁY TYDZIEŃ: Msze św. o 7:00  

wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w pierwszo-
komunijnych ubraniach. 

2. Poniedziałek: O godz. 5:30pm w kościele próba dla dzieci,  
 które przystąpią do Pierwszej Komunii św. 23 maja.  

3. Wtorek: Wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika  
*O godz. 5:30pm w kościele próba dla dzieci, które  
 przystąpią do Pierwszej Komunii św. 30 maja. 

4. Piątek: Lekcje religii o godz. 5:30pm.  
*O godz. 5:30pm, Spowiedź św. dla Rodziców, Rodziców  
 Chrzestnych i dzieci, które przystąpią do FHC 23 maja.  

5. Sobota: 7:00am Msza św. i nabożeństwo do M.B. Częst.  
*Lekcje religii o godz. 9:00 rano.  
*Polska Szkoła od godz. 10:00 rano do 1:00 po południu.  
*Zakończenie 20/21 Roku Szkolnego tylko dla klas 9 i 10  
 odbędzie się o godz. 10:00am w kościele.   
*Spowiedź: 4:00pm do 5:00pm.  
*Po Mszy św. o godz. 7pm, nabożeństwo do św. Charbela. 

 

PRZYSZŁA NIEDZIELA:    ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO 
1. Druga kolekta przeznaczona na światło. 
2. Nabożeństwo Majowe o godz. 10:00 rano. 
3. Msza św. i przyjęcie Komunii św. po raz pierwszy przez 

dzieci o godz. 12:30p.m. Dzieci muszą być obecne o godz. 
11:45 rano w auli parafialnej. 

 

RÓŻNE: 
1. Straight i Narrow instytucja charytatywna naszej diecezji 

zwraca sie z prośbą do nas wszystkich o zbiórkę żywności. 
Artykuły będzie można składać w pojemniku, który znajduje 
się pod chórem, w kancelarii parafialnej lub przez stronę 
internetową https://yougivegoods.com/shop?drive=11379 do 
końca lipca. Za wszystkie dary składamy serdeczne „Bóg 
zapłać”. 

2. W poniedziałek, 24 maja, o 5:30pm w kościele próba dla 
dzieci, które przystąpią do Pierwszej Komunii św. 30 maja. 

3. W piątek, 28 maja, podczas Mszy św. o godz. 7:00 
wieczorem będziemy modlić się za zmarłych poleconych w 
wypominkach. Po Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. 

4. W poniedziałek, 31 maja, próba do Sakramentu 
Bierzmowania o 5:30pm w kościele. Obecność wszystkich 
kandydatów obowiązkowa. 

5. BIAŁY TYDZIEŃ: 31 maja - 4 czerwca. Msze św. o 7:00 
wieczorem. Dzieci na Msze św. przychodzą w pierwszo-
komunijnych ubraniach. Zakończenie Białego Tygodnia w 
piątek, 4 czerwca. W piątek, 4 czerwca, po Mszy św., 
wszystkie dzieci zbiorą się w auli parafialnej. 

6. W poniedziałek, 7 czerwca, po mszy św. o godz. 7:00pm 
nowenna pompejańska. Serdecznie zapraszamy do udziału i 
wspólnej modlitwy.  

7. W niedzielę, 13 czerwca, o godz. 7:00pm Msza św. i 
nabożeństwo fatimskie. 

8. W poniedziałek, 14 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 
7:00 wieczorem nabożeństwo do św. Józefa. 

TODAY:  
1. Second collection is for Charitable works of the Holy Father. 

May God bless you for your generosity! 
2. May devotions at 10:00am. 
3. First Holy Communion for the children in our parish at  

12:30pm. The Communion class must meet in the auditorium 
at 11:45am. 

4. We require that all parishioners wear a facial mask while  
attending Mass. 

THIS WEEK: 
1. MONDAY - FRIDAY: White Week Mass will be celebrated 

every evening at 7:00pm for children who received First Holy 
Communion on May 15th & 16th. Children should attend 
Mass dressed in their Communion attire. 

2. Monday: First Holy Communion Practice at 5:30pm in the  
 church for children receiving FHC on May 23. 

3. Tuesday: Saint John I, Pope, Martyr  
*First Holy Communion Practice at 5:30pm in the church for  
 children receiving FHC on May 30. 

4. Friday: CCD Religion Classes at 5:30pm.  
*At 5:30pm confession for Parents, Godparents, & Children  
 receiving First Holy Communion on May 23.  

5. Saturday: 7am Mass and novena prayers to O.L. of Częst.  
*CCD Religion Classes at 9:00am.  
*Polish School Classes from 10:00am - 1:00pm.  
*Closing of the 20/21 School Year for only 9th and 10th grade  
 students will be at 10:00am in the church.   
*Confession: 4:00pm - 5:00pm.  
*Devotion to St. Charbel after 7:00pm Mass. 

NEXT SUNDAY:                     PENTECOST 
1. Second collection is for electricity. 
2. May devotions at 10:00am. 
3. First Holy Communion for the children in our parish at the 

12:30pm Mass. The Communion class must meet in the  
auditorium at 11:45am. 

OTHERS: 
1. Due to the unprecedented requests for assistance from 

Catholic Charities’ food pantries and in order to fulfill our 
obligations to the poor, Bishop Sweeney has authorized a 
Diocesan-wide food collection in all parishes. We encourage 
all of our parishioners to take part in this food pantry to help 
the poor in our Diocesan community of Morris, Passaic, and 
Sussex counties. These items can be left in the drop off box, 
found under the choir, by the back entrances to the church, in 
the parish store or virtually https://yougivegoods.com/shop?
drive=11379, until the end of July. May God reward you for 
your generosity. 

2. Monday, May 24, First Holy Communion Practice at 5:30pm in 
the church for children receiving FHC on May 30. 

3. Friday, May 28, during the 7:00pm Mass, we will be  
praying for all the deceased offered for Wypominki.  
Devotions for deceased after Mass.  

4. Monday, May 31, Confirmation Rehearsal at 5:30pm in the 
church. Attendance is mandatory for all Candidates.  

5. MONDAY - FRIDAY: White Week from May 31 to June 4. 
Mass will be celebrated every evening at 7:00pm for the  
children who received First Holy Communion on May 23rd & 
30th. We ask that the parents of the F.H.C. class make every 
effort to attend this week with their children dressed in their 
Communion attire. Closing of White Week will be on Friday, 
June 4. On Friday, June 4, all children will meet in the  
auditorium after Mass. 

6. Monday, June 7, after 7pm Mass, Novena to O.L. of Pompeii. 
7. Sunday, June 13, after 7pm Mass, devotion to O.L. of Fatima. 
8. Monday, June 14, devotion to St. Joseph during 7pm Mass. 



Drodzy Parafianie: 
 

 W imieniu nas wszystkich, pragnę złożyć 
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkim dzieciom, 
które dzisiaj przyjeły Komunię Św. pierwszy raz. Chrystus, 
który przyszedł do waszych serc pod postacią chleba niech 
zawsze w nich ma swoje mieszkanie, chroni was od złego i 
błogosławi w każdym dniu Waszego życia.  
 

 Serdecznie dziekuję rodzicom i rodzicom chrzestnym, 
którzy są pierwszymi nauczycielami w przygotowaniu swoich 
dzieci do tak ważnego wydarzenia w ich zyciu od 
najmłodszych lat. Dziękuje pani dyrektor, Halinie Nowobilski i 
paniom katechetkom, które pomagały dzieciom w ich 
przygotowaniu do przyjęcia Pana Jezusa do swoich serc. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dear Parishioners: 
 

 On behalf of all of us, I would like to extend my most 
sincere and warmest congratulations and best wishes to all 
the children who have received their First Holy Communion 
this Sunday. I pray that God will continue to bless and watch 
over these special young people and help them to 
understand the importance of the Eucharist in their lives. 
 

 I would like to extend a great thank you to all Parents 
and Godparents, who have been setting a good spiritual 
example for their children, and who have been their child’s 
first teachers in teaching them the ways of faith. I would also 
like to extend great gratitude to those who helped prepare 
the children for this special day, especially all of our teachers 
and catechists. A sincere Thank You to the Religious Educa-
tion Program Director Halina Nowobilska and Catechists. 
They have helped prepare the children in their spiritual 
development in receiving Jesus for the first time. May God 
reward them for their ministry to our community and may He 
bless you and your families throughout the days of your lives! 

 

Sincerely in Christ, 
 

Fr. Stefan 
Fr. Michał 

Lekcje Religii, Przedszkole i Szkoła Polska 2021 - 2022 
 

 Zapisy na lekcje Religii oraz do Polskiej Szkoły na Rok 
Szkolny 2021/2022 będą trwały 1 czerwca, 2021 do 31 
sierpnia, 2021 w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. 
Po 31 sierpnia będzie pobierana dodatkowa opłata $50.00 od 
dziecka na pokrycie kosztów reorganizacji klas i dodatkowe 
zamawianie podreczników. Całość opłaty za szkołę, lekcje 
religii i za książki uiszczamy z góry przy rejestracji dziecka i 
opłaty są bezzwrotne.  
 

 Zajęcia Polskiej Szkoły i Sobotniego Polskiego 
Przedszkola będą odbywały w Soboty od 9:00am do 1:00pm. 
 

   Polska Szkoła    czesne: 
   Jedno dziecko   $350.00 
   Dwoje dzieci    $550.00 
   Troje dzieci    $670.00 
 

 Opłata za lekcje Religii dla parafian czynnie biorących 
udział w życiu wspólnoty parafialnej wynosi odpowiednio:  
        $120.00 za jedno dziecko 
        $160.00 za dwoje dzieci 
        $210.00 za troje dzieci 

 

 Prosimy o zapisywanie dzieci w jak najszybszym 
terminie, gdyż liczba uczniów w klasach jest ograniczona. 

BIERZMOWANIE 2021 
Każdy kandydat, który pragnie otrzymać Sakrament 

Bierzmowania w 2021r. musi wziąć udział w 
dodatkowych lekcjach, które odbędą się w kościele: 

 

 poniedziałek, 31 maja, 2021 5:30 - 7:00 wieczorem 

 wtorek, 1 czerwca, 2021 5:30 - 7:00 wieczorem 

 środa, 2 czerwca, 2021 5:30 - 7:00 wieczorem 
 

 Próba z świadkami przed Bierzmowaniem: 
poniedziałek, 7 czerwca, 2021 5:30 - 7:00 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, 10 czerwca, 2021 o godz. 5:30 wieczorem 

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

 

 Sakrament Bierzmowania: 
 

sobota, 12 czerwca, 2021, Msza św. o godz. 5:00pm 
 

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą 
być obecni o godzinie 4:30 p.m. w sali pod kościołem. 

 

sobota, 12 czerwca, 2021, Msza św. o godz. 7:00pm 
 

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą 
być obecni o godzinie 6:30 p.m. w sali pod kościołem. 

 

niedziela, 13 czerwca, 2021, Msza św. o godz. 12:30pm 
 

Kandydaci do Bierzmowania oraz ich świadkowie muszą 
być obecni o godzinie 12:00 p.m. w sali pod kościołem. 

CONFIRMATION 2021 
All Confirmation Candidates scheduled to receive the 
Sacrament of Confirmation in 2021, must participate in 

the following additional classes, held in the church: 
 

 Monday, May 31, 2021 from 5:30 - 7:00 p.m. 

 Tuesday, June 1, 2021 from 5:30 - 7:00 p.m. 

 Wednesday, June 2, 2021 from 5:30 - 7:00 p.m. 
 

 Rehearsal with Sponsors before Confirmation: 
Monday, June 7, 2021 from 5:30 - 7:00 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 10, 2021    at 5:30p.m. 

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

 

 Sacrament of Confirmation Masses: 
 

Saturday, June 12, 2021  at 5:00p.m. Mass 
 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet 
in the church auditorium no later than 4:30 p.m. 

 

Saturday, June 12, 2021 at 7:00p.m. Mass 
 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet 
in the church auditorium no later than 6:30 p.m. 

 

Sunday, June 13, 2021  at 12:30p.m. Mass 
 

All Confirmation candidates and their sponsors must meet 
in the church auditorium no later than 12:00 p.m. 

 
* * * * * * * * * * * * 



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. 

Thursday: Mass in honor of St. John Paul II at 7:00pm 
 in Polish. After Mass, devotion to St. John Paul II. 
 
First Saturday of each month: Mass and First Saturday  
 devotion in Polish. 
 
On the 22nd of each month, at 7:00 p.m. Mass and 
 devotion to St. Charbel at 7:00 pm 
 
Last Friday of the month at 7:00 pm Holy Mass  and  
 devotion for the deceased offered for All Soul’s  Day  
 

* * * * * * * * * 
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. 
 
Pierwsza sobota miesiąca: O godz. 7:00 wieczorem, 
 Msza św. i nabożeństwo pierwszej soboty. Zakończenie 
 Nabożeństwa Apelem Jasnogórskim. 
 
22 dnia każdego miesiaca, o godz. 7:00 wieczorem Msza 
 św. i nabożenstwo do sw. Charbela o godz. 7:00pm 
 
Ostatni piątek miesiaca o 7:00 wieczorem Msza św. i 
nabożeństwo za zmarłych poleconych w wypominkach. 

   Devotions 
   Nabożeństwa 

CCD Religious Education & 
Polish School Program 

INFORMATION 

Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego 
2020/21 

 

 Zakończenie Roku Szkolnego tylko dla klas 9 i 10 
odbędzie się w sobotę, 22 maja, 2021 o 10:00 rano w 
kościele. Zapraszamy do udziału wszystkich rodziców. 
Po zakończeniu wszyscy uczniowie Klas 9 i 10 udadzą 
się do do auli pod kościołem na spotkanie ze swymi 
nauczycielami. 

 Closing of the School Year for only 9th and 10th grade 
students will be on Saturday, May 22, 2021 at 10:00am 
in the church. We encourage all parents to attend. After 
the closing of the school year all 9th and 10th grade 
students will go to the church auditorium to meet with 
their teachers.  

 Zakończenie Roku Szkolnego tylko dla klas 8-ych 
odbędzie się w sobotę, 5 czerwca 2021 o 11:30 rano w 
kościele. Zapraszamy do udziału wszystkich rodziców. 
Po zakończeniu wszyscy uczniowie Klas 8-ych udadzą 
się do do auli pod kościołem na spotkanie ze swymi 
nauczycielami. 

 Closing of the School Year for only 8th grade students will 
be on Saturday, June 5, 2021 at 11:30am in the 
church. We encourage all parents to attend. After the 
closing of the school year all 8th grade students will go to 
the church auditorium to meet with their teachers.  

 Zakończenie Lekcji religii i szkoły polskiej roku szkolnego 
i katechetycznego 2020/21 dla dzieci uczeszczajacych na 
zajecia w soboty odbedzie się w wtorek 8 czerwca 
2021r. Mszą Świętą o godz. 7:00 wieczorem. Po mszy 
św. w kościele dyrekcja wręczy uczniom główne nagrody i 
wyróżnienia. Świadectwa zostaną rozdane uczniom w 
klasach.  

 Closing of the 2020/21 Catechetical and School year on 
Tuesday, June 8 with 7:00pm Mass for all  
students attending CCD Religion and Polish School  
classes on Saturdays.  

 Zakończenie Roku Katechetycznego 2020/21 dla uczniów 
uczeszczajacych na lekcje religii w piatek odbędzie się w 
środę 9 czerwca, 2021r Mszą św. o godz. 7:00pm. Po 
Mszy św., uczniowie udadzą się do swoich klas, gdzie 
otrzymaja świadectwa.  

 Closing of the 2020/21 Catechetical year on  
Wednesday, June 9, 2021 with 7:00pm Mass, for all 
students attending CCD Religion classes on Fridays.  
After Mass, all students will receive their certificates in 
their classrooms.  

niedziela, 16 maja, Chrzty: 
 

  2:15PM    Zuzanna R. Pignatello 
 

sobota, 22 maja, Chrzty: 
 

  1:00PM    Jameson Soltys 
 

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

God bless you always. 


