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Drodzy Rodzice,
❖ W tym miesiącu katecheza w naszych szkołach odbędzie się 29, 30 kwietnia oraz 1 maja -będzie to ostatnia
katecheza w tym roku szkolnym!
❖ Już dzisiaj zapraszam wszystkich na Uroczystą Mszę Świętą na Zakończenie Roku Szkolnego
i Rozdanie Świadectw - 15 maja o godzinie 10:00 rano w kościele Św. Andrzeja w Romeoville.
Adres: 505 Kingston Dr, Romeoville, IL 60446. Serdecznie Wszystkich Zapraszamy!
❖ W tym miesiącu zostanie rozstrzygnięty Konkurs Religijny pt. „Życie świętego Józefa w obrazach”
Zwycięzców poznamy wkrótce!
❖ Zapraszamy do wzięcia udziału w Polonijnym Kongresie Ewangelizacyjnym
Kongres rozpoczyna się 22-29 kwietnia 2021r – w programie:
*Konferencje ks. Arcybiskupa Rysia i o. Michała Olszewskiego
* Świadectwa wiary
*Modlitwa
*Św. Józef patronem na pewne czasy i wiele więcej
W bieżącym roku odbędzie się on zdalnie za pomocą platformy Zoom, Facebook i kanale YouTube. Rejestracji
można dokonać korzystając z linku https:/tinyurl.com/y3cf5tzd

❖ Miejmy w swoich modlitwach naszych uczniów, którzy przygotowują się do I-Komunii Świętej.
Nasz najlepszy Ojcze w niebie, błogosław wszystkie dzieci przygotowujące się do pierwszej
Komunii świętej. Pomóż nam zrozumieć, że każdy grzech jest zły. Naucz nas unikać grzechu,
a za popełniony żałować i z niego się spowiadać. Prosimy Cię, nasz dobry Ojcze, udziel nam
Ducha Świętego, aby uczynił w naszych sercach piękną świątynię dla Pana Jezusa,
który przyjdzie do nas w Komunii Świętej. Spraw, aby nasze serca były zawsze czyste i radosne.
Matko Najświętsza i nasi święci Patronowie, módlcie się za nami.
❖ Proszę nas wszystkich o modlitwę za maturzystów,
którzy w najbliższych dniach podejdą do dalszej części egzaminu dojrzałości.
Prośmy Ducha Świętego o potrzebne im Światło, pokój w sercu i jak najmniej stresu.
Niech nasza Matka, Maryja okrywa ich płaszczem Matczynej troski dodaje im sił i otuchy.
Niech Zmartwychwstały Jezus napełnia ich serca odwagą i mądrością.
Módlmy się również za rodziców maturzystów, którzy bardzo przeżywają ten trudny okres w życiu swoich
pociech, niech Bóg Ojciec obdarzy ich serca ogromną radością i dumą ze swoich dzieci.
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