Drodzy Rodzice oraz Uczniowie naszej szkoły,
W Minioną niedzielę 27 września w kościele Św. Józefa odbyła się uroczysta Msza święta
rozpoczynająca nowy rok szkolny. Ksiądz proboszcz sprawował Mszę świętą za całą społeczność naszej
szkoły. Prosiliśmy Pana Boga o dary Ducha świętego dla nas wszystkich. Otrzymaliśmy Boże
błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Dziękujemy wszystkim którzy przybyli na tą uroczystość.
W tym roku katechetycznym wszystkie dzieci uczęszczające na nasz program katechetyczny powinny
wziąć udział w szkolnych Mszach świętych. 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
na którą Zapraszamy.
Jeżeli wasze dziecko chce zostać ministrantem lub ktoś z was chciałby zostać lektorem. Proszę o kontakt
bezpośredni z księdzem proboszczem zaraz po Mszy świętej.
W piatki Religia rozpoczyna się o godz. 7:30-8:30 wieczorem. W soboty Religia rozpoczyna sie 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.
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.
Msza święta w parafii Św. Józefa w języku polskim odbywa się w 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.
Spowiedź święta na pierwszy piątek miesiąca odbywa się o godzinie 6:30 wieczorem. Msza święta
rozpoczyna się o godzinie 7:30 wieczorem.
10 września- Msza szkolna- odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca w kościele

Św. Józefa o godzinie 12:30 po południu.
W tej Mszy świętej polecać będziemy Panu Bogu uczniów klas 3 oraz 5. Prosimy aby wszyscy
uczniowie zasiedli w pierwszych ławkach razem ze swoimi Katechetami.
Msza święta również sprawowana będzie w intencji uczniów i ich rodzin oraz pracowników
naszej szkoły.
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