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Uroczystości religijne przy parafii Św. Józefa w Summit
i Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza / Marzec 2019

•

1 marca - Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź święta w kościele Św. Józefa odbędzie się o godzinie 6:30 wieczorem. Msza święta
odprawiona zostanie o godzinie 7:30 wieczorem. We mszy świętej wezmą udział klasy 3 i 7.

•

6 marca - Środa popielcowa - Msza święta w kościele Św. Józefa w języku polskim sprawowana
będzie o godzinie 7:30 wieczorem.

„ Zbawienie przyszło przez krzyż, Ogromna to tajemnica
Każde cierpienie ma sens, Prowadzi do pełni życia...”
Droga Krzyżowa w Wielkim Poście prowadzona będzie przez uczniów naszej szkoły.
Droga Krzyżowa w kościele Św. Józefa odbędzie się w piątek o godzinie 7:30 wieczorem





8 marca – Drogę Krzyżową poprowadzą klasy - 0,1
15 marca – Drogę Krzyżową poprowadzą klasy - 2,3
22 marca – Drogę Krzyżową poprowadzą klasy - 4,5
29 marca – Drogę Krzyżową poprowadzą klasy - 6,7,8

•

9 marca – Droga Krzyżowa – dla sobotnich klas 0,1,2,3,4 odbędzie się o godzinie 11:00 rano. Katecheci
zabiorą uczniów do kościoła i po zakończeniu przyprowadzą uczniów do szkoły. Zapraszamy również
rodziny do wspólnejDrogi Krzyżowej.

•

10 marca - Szkolna Msza Święta - W każdą drugą niedzielę miesiąca w kościele Św. Józefa w Summit o
godzinie 12:30 po południu sprawowana jest szkolna Msza święta w intencji uczniów i ich rodzin oraz
pracowników naszej szkoły. Zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania do pierwszych
ławek. Podczas mszy świetej poświęcone zostaną biblie oraz krzyże które nasi uczniowie będą mieć
podczas Bierzmowania 5 kwietnia. Prosimy o modlitwę za naszych uczniów.

•

16 marca - Droga Krzyżowa – dla sobotnich klas 5,6,7,8 odbędzie się o godzinie 11:00 rano. Katecheci
zabiorą uczniów do kościoła i po zakończeniu przyprowadzą uczniów do szkoły. Zapraszamy również
rodziny do wspólnej Drogi Krzyżowej.

•

17 marca na Św. Józefa - Msza święta w kościele Św. Józefa odbędzie się
o godzinie 5:00 wieczorem. Po Mszy świętej odbędzie się poczęstunek w auli szkolnej, na który Serdecznie Zapraszamy.

•

22 marca - Rozmowa Kwalifikacyjna – kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się podczas katechezy o godzinie 7:30
wieczorem. Natomiast w sobotę 23 marca rozmowa kwalifikacyjana odbędzie się o godzinie 11:00 rano. Prosimy aby uczniowie
przynieśli pięknie przyozdobione proporce ze swoim patronem do Sakramentu Bierzmowania oraz wypełnioną formę z godzinami
społecznymi.


30 marca - Misterium męki Pańskiej - w kościele Św. Józefa w Summit w języku polskim odbędzie się o godzinie
7:30 wieczorem. Aktorzy przygotowali głębokie i wzruszające przedstawienie, na które Serdecznie Zapraszamy.
Obecność dla klas 7 i 8 jest obowiązkowa.

www.pshsienkiewicza.com

