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Uroczystości Religijne przy parafii Św. Józefa w Summit
i Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza/ Listopad
„ Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci...”
Wypominki czytane będą przed i po Mszy świętej.
Karteczki z wypominkami znajdują się w kościele obok chrzcielnicy.
•

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza święta w kościele Św. Józefa odbędzie się o
godzinie 7:30 wieczorem. We mszy świętej uczestniczyć będą klasy 0, 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7,8.
Zachęcamy aby na mszę świętą uczniowie ubrali stroje świętych. W tym dniu nie będzie spowiedzi
świetej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej uroczystości.

•

2 listopada - Dzień Zaduszny - Msza święta w kościele Św. Józefa odbędzie się o godzinie 11:00 rano.
We Mszy świętej uczestniczyć będą klasy 5, 6, 7, 8.

•

2 listopada - BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - Serdecznie zachęcamy do przebrania się za postacie

święte! W SOBOTĘ w ramach Religii od godziny 11:00-12:00 w południe odbędzie się nasza
zabawa. Serdecznie zapraszamy również uczniów z piątkowej zmiany do wspólnej zabawy.
W balu wezmą udział uczniowie z klas: przedszkole, 0, 1, 2, 3, 4. Przebieramy się TYLKO za
osoby ŚWIĘTYCH! ZAPRASZAMY na„ Bal Wszystkich Świętych! ”
•
•

•
•

10 listopada - Szkolna Msza Święta - Sprawowana będzie w kościele Św. Józefa o godzinie 12:30 po
południu. Modlić będziemy się za uczniów, rodziny oraz pracowników naszej szkoły .
10 listopada - Prezentacja kandydatów do sakramentu Bierzmowania - odbędzie się w kościele Św.
Józefa o godzinie 12:30 po południu. Klasy ósme zapraszamy do pierwszych ławek. Obecność podczas
mszy świętej jest obowiązkowa.
28 i 29 listopada nie ma Religii oraz zajęć w szkole.
Spowiedź święta w kościele Św. Józefa odbywa się w każdą sobotę o godzinie 4:30 po południu

Niech tegoroczne Święto Dziękczynienia umocni w nas postawę wdzięczności za najmniejsze dobro,
jakiego możemy doświadczać w codzienności życia naszego.

„ Ty dasz mi pokój serca Panie mój , bo Tyś zbawieniem mym.
Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się...”
„ Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie
A noc tak jak dzień zajaśnieje...”
www.pshsienkiewicza.com

