Sierpień 2017

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci! Droga Młodzieży!
Mam nadzieję, że wasze wakacje upłynęły Wam mile i przyjemnie na wspólnym spędzaniu czasu i wypoczynku.
Wasi Katecheci wracają do pracy pełni nowych sił i pomysłów na dalszą drogę odkrywania Miłości i Prawd Bożych.
Już za kilka dni rozpoczynamy nowy rok katechetyczny, dlatego już dziś pragnę podać Wam kilka informacji:
Wszyscy uczniowie uczęszczający na katechezę w naszej szkole muszą mieć katechizm, zeszyt od klasy III, folder lub binder,
długopis lub ołówek, młodsze klasy kredki, klej.
W piatki Religia rozpoczyna się o godz. 7:30-8:30 wieczorem. W soboty Religia rozpoczyna sie o godzinie
11:0012:00.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.
W tym roku katechetycznym wszystkie dzieci uczęszczające na nasz program katechetyczny powinny wziąć udział w
szkolnej Mszy świętej. W każdą drugą niedzielę miesiąca w kościele Św.Józefa o godzinie 12:30 po południu będzie
odprawiana Msza święta z udziałem dzieci i młodzieży naszej szkoły.
Program katechetyczny będzie bezowocny jeżeli dzieci, młodzież wraz z rodzicami nie będą brały udziału we Mszy św. w parafii
w której uczęszczają na katechezę. Proszę rodziców o zadbanie, aby dzieci miały taką możliwość. Msza święta jest w naszym
kościele w dogodnym dla każdego czasie, a dzieci będą miały możliwość przygotowania
i czynnego udziału we Mszy św.
Jest również wielkie zapotrzebowanie na ministrantów i lektorów. Tutaj zwracam się do rodziców: zachęcajcie dzieci do tej
tak zacnej służby Bogu i ludziom, a to napewno ułatwi Wam wychowanie swoich pociech na dobrych, wierzących ludzi.
Zapraszamy do chóru młodzieżowego działającego przy naszej parafii. Po wiecej informacji odnośnie prób proszę o kontakt z
organistą Aleksandrem Jazowskim pod numerem 773-627-4764.
Wychodząc naprzeciw młodzieży, która musi zebrać godziny społeczne w ramach programu przygotowującego do
Bierzmowania, zarówno szkoła jak i parafia stwarza takie możliwości, dlatego o wszelkie informacje na ten temat proszę pytać
dyrekcję i koordynatora programu katechetycznego.
Msza święta w parafii Św. Józefa w języku polskim odbywa sięw niedzielę o godzinie 12:30 po południu.Spowiedź święta w
Kościele Św. Józefa odbywa się w soboty o godzinie 3:30-4:30 po południu.
Spowiedż święta na pierwszy piątek miesiąca odbywa się o godzinie 6:30 wieczorem. Msza święta rozpoczyna się o godzinie
7:30 wieczorem.
Uroczysta Msza święta rozpoczynająca nasz nowy rok szkolny 2017/2018 odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 12:30 w
kościele Św.Józefa. Serdecznie zapraszamy Was Wszystkich. Otrzymamy błogosławieństwo na nowy rok szkolny.
Zapraszam na stronę internetową naszej szkoły gdzie znajdziecie szczegółowe informacje i wiadomości dotyczące
bieżących wydarzeń w szkole i na katechezie: www.pshsienkiewicza.com. Na stronie internetowej znajduje się szczegółowy
kalendarz. Na tej stronie znajdą się też zadania z każdej ketechezy. Niech Matka Boża otacza nas wszystkich swoją nieustanną
opieką. Święty Józefie, módl się za nami!
Szczęść Boże,
Maria Jazowski
Koordynator Programu Katechetycznego

