Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Komunikat- Religia
Październik 2018

5641 S 73rd Ave., Summit, IL 60501 PHONE: (773)627-7702

Uroczystości religijne przy parafii Św. Józefa w Summit i Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza

Październik miesiącem Różańca Świętego.
Różaniec prowadzony będzie w kościele Św. Józefa przed Mszą Świętą o godzinie 12:10 po południu.
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5 października - Pierwszy Piatek miesiąca. We Mszy świętej uczestniczyć będą klasy 3.
Spowiedź święta w kościele Św. Józefa odbywa się o godzinie 6:30 wieczorem. Msza święta rozpoczyna się o godzinie
7:30 wieczorem.
5,6, 12, 13 października - Zbiórka żywności najuboższym na Jamajce - Serdeczne Bóg zapłać za wszelką okazaną
pomoc i wsparcie.
6 października - W naszej szkole gościć będziemy jednego z założycieli zgromadzenia Misjonarzy Ubogich
Ojca Braiana z Kingston. Już dzisiaj zapraszamy Was 6 października o godzinie 11:00-12:00 w południe na aule szkolnąna
spotkanie z Ojcem Braianem!
7 października - Różaniec przed Mszą świętą poprowadzą klasy 6 i 7 o godzinie 12:10. Zapraszamy uczniów oraz
katechetów prowadzących do pierwszych ławek.
 12,13 października - odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy 8 przystępujących do
Sakramentu Bierzmowania. W Piątek 12 października spotkanie odbędzie się o godzinie 7:30
wieczorem w szkole w Senior Center. Natomiast w sobotę 13 października zebranie odbędzie się o
godzinie 11:00 na auli szkolnej.
14 października – Szkolna Msza święta- w tym dniu przypada Dzień Nauczyciela. Podczas Mszy świętej będziemy
modlić się o zdrowie i Boże błogosławieństwa dla naszych nauczycieli i katechetów. Serdecznie zapraszamy wszystkie
rodziny do wspólnej Mszy świętej w kościele Św. Józefa o godzinie 12:30 po południu. Różaniec w tym dniu o godzinie
12:10 po południu poprowadzą klasy przedszkole, O,1,3,4.
Zapraszamy naszych uczniów z rodzinami oraz katechetów prowadzących do pierwszych ławek.
14 października - Urodziny księdza proboszcza Roberta Stuglika- Serdecznie zapraszamy
do wspólnej Eucharystii gdzie modlić będziemy się o zdrowie i potrzebne łaski Boże
dla naszego opiekuna duchownego ks. Roberta podczas Mszy świetej
o godzinie 12:30 po południu w kościele Św. Józefa.
19,20 października - Sprzedaż zniczy- „Akcja zapal znicz za zmarłych” -W piątek sprzedaż zniczy rozpoczynamy o
godzinie 4:30 po południu. Natomiast w sobotę 20 pażdziernika sprzedaż zniczy zaczynamy o godzinie 8:00 rano.
Zapraszamy!
 21 października - w kościele Św. Józefa o godzinie 12:30 po południu odbędzie się Prezentacja dzieci
przygotowujących się do I-Komunii Świętej. Obecność klas 2 jest obowiązkowa. Prosimy aby
uczniowie przynieśli udekorowane serca do kościoła. Różaniec w tym dniu o godzinie 12:10 po południu
poprowadzą klasy 2 i 5. Prosimy uczniów o zajęcie miejsc w pierwszych ławkach
26,27 października - Klasy 6,7,8 oraz liceum nie mają RELIGII.
28 października - w kościele Św. Józefa o godzinie 12:30 po południu odbędzie się
Prezentacja Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
Obecność klas 8 jest obowiązkowa.
Różaniec w tym dniu o godzinie 12:10 poprowadzą klasy 8 i liceum.
Koordynator Programu Katechetycznego - Maria Jazowski
www.pshsienkiewicza.com

