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Drodzy Rodzice,

28, 29 września rozpoczynamy akcję „ Jamajka” zbierania żywności!
Zapewne wielu z Was pamięta wspaniałą akcje zorganizowaną przez naszych katechetów w poprzednich latach
wspomagającą Misjonarzy Ubogich na Jamajce. Żywność i artykuły pierwszej potrzeby trafiają do sierocińców.
Dzieci tych placówek żyją dzięki ludziom dobrej woli, którzy poważnie potraktowali słowa Jezusa „Byłem głodny
a daliście mi jeść…”. Jest dla nas wielkim wyróżnieniem, iż będziemy gościć w naszej szkole jednego z założycieli
zgromadzenia Misjonarzy Ubogich ojca Braiana z Kingston. Już dzisiaj zapraszamy Was 6 pażdziernika o godzinie
11:00-12:00 w południe z Ojcem Braianem!

W naszej szkole będziemy zbierać żywność 5, 6, 12, 13 października 2018. Pomóżmy!
Torby zostaną rozdane w ten piątek i sobotę. W załączniku znajdziecie więcej informacjii dotyczącej
zbierania żywności dla Jamajki. Dziękujemy za wszelką pomoc!.

Zachęcamy Was do skorzystania z lekcji Religii!
Drodzy Rodzice, program religii w klasie 1 liceum jest bardzo bogatym i jakże potrzebnym dla naszej młodzieży.
Zapiszcie wasze pociechy niech skorzystają. Religia odbywa się na terenie naszej szkoły i nie ma potrzeby
dodatkowego dowożenia do innego miejsca. Tematy są bardzo ciekawe i wprowadzają młodego człowieka w dalsze
dorosłe życie. Religia nie kończy się na ósmej klasie i Bierzmowaniu.
Nasza szkoła również oferuje religie w klasie 1 oraz 2 liceum.
Chciałam zauważyć iż mamy również prężną grupę młodzieży, która uczęszcza na katechezę
Religii w 2 klasie liceum. Serdecznie zapraszamy naszą młodzież na katechęzę w liceum.

W minioną niedzielę 23 września na terenie archidiecezjii Chicago odbyła się Niedziela Katechetyczna.
Tegoroczna Niedziela Katechetyczna dla katechetów z całej aglomeracjii Chicago odbyła się u Ojców
Cystersów „ Na Górce” . Nasi katecheci otrzymali misję katechetyczną na ten rok szkolny. Ojcem Duchownym
dla Polonii został ks. Marek Smółka, któremu życzymy wielu łask bożych. Oprawę muzyczną podczas Mszy
świętej poprowadził nasz chór parafialny Św. Józefa, któremy serdecznie dziękujemy. Wszystkim księżom,
siostrom zakonnym i katechetom życzymy owocnego, pełnego wiary roku szkolnego!

Kurs Katechetyczny! - Archidiecezja Chicago organizuje Kurs Katechetyczny, który rozpoczyna się 3
listopada 2018 roku na południu u Ojców Cystersów na „Górce”. Więcej informacjii można zasięgnąć u
Koordynatora Religii lub bezpośrednio z Martą Stępniak. Szczegóły podajemy w załączniku. Zachęcamy.
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