Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Komunikat - Religia
Wrzesień 2019

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 Drodzy Rodzice oraz Uczniowie,
•

- Pierwszy Piątek miesiąca. We Mszy świętej uczestniczyć będą klasy 3 i 4
Spowiedź święta w kościele Św. Józefa odbywa się o godzinie 6:30 wieczorem.
Msza święta rozpoczyna się o godzinie 7:30 wieczorem.
- Uroczysta Msza święta rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020 odprawiona zostanie w

•

•

kościele Św. Józefa w Summit o godzinie 11:00 rano. Zapraszamy wszystkich uczniów, katechetów, nauczycieli,
zarząd oraz Wasze rodziny i przyjaciół do wspólnej Mszy świętej!
Otrzymamy uroczyste błogosławieństwo na nowy rok szkolny.

- Zebranie z Rodzicami uczniów przystępujących do Sakramentu I- Komuni Świętej odbędzie się
w piątek 20 września o godzinie 7:30 wieczorem w szkole w Senior Center. Natomiast w sobotę 21 września zebranie
odbędzie się o godzinie 11:00 na auli szkolnej.

•

- klasy 7 , 8 i liceum nie mają Religi z powodu wyjazdu do Rockford. Wszyscy uczniowie z
piątkowej zmiany oraz sobotniej spotykają się w sobotę w szkole o godzinie 8:00 rano.

•

- Akcja Jamajka. Nasza szkoła kolejny rok pomaga w zbieraniu
żywność i artykułów pierwszej potrzeby, które trafiają do sierocińcówi biednych na Jamajce. Dzieci tych placówek żyją
dzięki ludziom dobrej woli. W załączniku podajemy wszystkie informacje na temat jak możemy pomóc. Serdecznie
zachęcamy do włączenia się w naszą Akcję!

w piątki rozpoczyna się o godzinie 7:30-8:30 wieczorem.
W soboty Religia rozpoczyna się o godzinie 11:00-12:00. Natomiast 1 i 2 klasa liceum rozpoczyna Religię o
godzinie 12:00-1:00 po południu. Katechezę Religi oferujemy również najmłodszym w przedszkolu od godziny
11:00-12:00 w południe.
południu.

w języku polskim odbywa się w niedzielę o godzinie 12:30 po
odbywa się w soboty o godzinie 4:00-4:45 po południu.
- odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca
w kościele Św. Józefa o godzinie 12:30 po południu.
proszę o bezpośredni
kontakt z księdzem proboszczem zaraz po Mszy świętej.
Szczęść Boże!

www.pshsienkiewicza.com

