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Drodzy Rodzice,

•
•

•

15 marca – Drogę Krzyżową w piątek poprowadzą klasy 2 i 3. Droga Krzyżowa w kościele Św. Józefa
odbywa się o godzinie 7:30 wierczorem. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.
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 - Odpust parafialny 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.

Drodzy Rodzice zapraszam na
Gośćmi specjalnymi z Polski będą Biskup Długosz oraz Ojciec franciszkanin Łukasz Buksa. Spotkania organizowane są
przez Archidiecezji Chicago dla poszczególnych klas na północy i południu naszego Stanu Illinois. Zachęcam do skorzystania w
tych niesamowitych pełnych modlitwy i świadectwach wiary spotkaniach.
, którą
poprowadzi biskup Długosz i ojciec Lukasz Buksa. Przybliżam sylwetkich duchownych, którzy poprowadzą Kongres.
, doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy częstochowski w
latach 1994–2016, od 2016 biskup senior archidiecezji. W ramach Konferencji Episkopatu Polski
został delegatem ds. Ruchu „Wiara i Światło” oraz Stowarzyszenia „Arka”. We wrześniu 2003
zadebiutował w telewizyjnym programie katolickim dla dzieci Ziarno. Nagrał płyty z piosenkami,
występował z koncertami. Szerszą rozpoznawalność zdobył dzięki utworowi” Chrześcijanin tańczy”.
Autor książek dla dzieci.
franciszkanin z Krakowa, duszpasterz młodzieży, znawca profilaktyki uzależnień,
często zapraszany jako ekspert profilaktyki uzależnień do telewizyjnych programów takich jak:
„Pytanie na Śniadanie”, „Świat się kręci” itp. Współpracuje także z Polskim Radiem. Autor ogólnopolskiej akcji
profilaktycznej: „Obudź się- możesz więcej” skierowanej do dzieci i młodzieży. W ramach tej akcji odwiedził już
kilkaset placówek w naszym kraju, a także w Europie i USA
Bardzo proszę o zapoznanie się z załącznikami w których znajdą państwo daty, lokalizacje i godziny spotkań.
Podaje daty i godziny oraz podział klasy spotkań na południu.
na „ Górce” o godzinie 7 :00 wieczorem poprowadzi je Biskup
Długosz.
na „ Górce” o godzinie 7:00-9:00 wieczorem.
w Sacred Heart o godzinie 7:00-9:00 wieczorem.
Droga Krzyżowa dla klas Bierzmowanych i młodzieży odbędzie się 29 marca w kościele Św. Alberta Wielkiego w Burbank.
Serdecznie Zapraszam i zachęcam do Kongresu Was i wasze rodziny.

Drodzy Rodzice, poprzez uczestnictwo w Kongresie pokażcie swoim dzieciom jak bliski jest Wam Bóg.
Uczestnictwo Polonii w Kongresie będzie naszym świadectwem wiary i aktywności wobec innych grup etnicznych
wyznających tę samą wiarę w naszej archidiecezji. Daj szansę swoim dzieciom doświadczyć „duchowej oazy”!
www.pshsienkiewicza.com

