Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Komunikat- Religia
Styczeń 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
Styczeń 2019
•
•
•

1 stycznia - Msza święta - w kościele Św. Józefa odbędzie się o godzinie 12:30 po
południu.
4 stycznia - Pierwszy piątek miesiąca - Spowiedź święta w kościele Św. Józefa odbędzie
się o godzinie 6:30 wieczorem. Msza święta rozpoczyna się o godzinie 7:30 wieczorem.

6 stycznia – Kolędowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w domu spokojnej starości odbędzie
się o godzinie 2:30 po południu. Prosimy aby rodzice dowieźli naszych uczniów na czas. Prosimy również
ubrać się odświętnie ( biała bluzka, czarne spodnie/spódniczka.)

•
•

Adres: Dominican Sisters Immaculate Conception Province 9000 West 81st StreetJustice, Illinois 60458
12 i 13 stycznia - Rozstrzygnięcie konkursu „ Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”- już wkrótce
poznamy zwycięzców! Brawa dla wszystkich uczestników!
12 i 13 stycznia - PODWÓJNA KATECHEZA- W piątek katecheza rozpocznie się o godzinie 6:45-8:30
wieczorem. Natomiast w sobotę katechezę zaczynamy o godzinie 10:15-12:00. Katecheza w liceum
rozpoczyna się bez zmian o godzinie 12:00-1:00.
 13 stycznia - Szkolna Msza Święta - W każdą drugą niedzielę miesiąca
sprawowana jest szkolna Msza święta w intencji uczniów ich rodzin oraz
pracowników naszej szkoły.Msza święta w parafii Św. Józefa rozpoczyna
się o godzinie 12:30 po południu W tym dniu zaraz po Mszy świętej
odbędzie się ADORACJA DZIECI PRZY ŻŁÓBKU PANA JEZUSA.
Zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzież naszej szkoły na wspólne
czuwanie. Prosimy aby wszystkie dzieci przyniosły ozdobę choinkową
pięknie przyozdobioną i napisały na niej swój podarunek dla Pana Jezusa
czyli swój dobry uczynek, który już zrobiły lub który wykonają.Ozdoba
choinkowa zostanie powieszona na choince w kościele. Przygotowana
jest również NIESPODZIANKA dla wszystkich uczestników. SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!
„ Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.”
www.pshsienkiewicza.com

