Uroczystości religijne przy parafii Św. Józefa w Summit
i Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza

Kwiecień

Rodzinny Kongres Modlitwy odbędzie się w dniach od 7 do 22 kwietnia 2018 r.
Tematem przewodnim Kongresu jest modlitwa, a jego główne hasło to „Przebudzenie”.
Kongres będzie prowadził o. Łukasz Buksa - franciszkanin z Krakowa, duszpasterz
młodzieży i dzieci. Zapraszamy Was wszystkich na niepowtarzalne spotkania z Ojcem
Łukaszem. Chciejmy WSZYSCY skorzystać z nauk i słowa Bożego głoszonego przez
Ojca Łukasza Buksę!
6 kwietnia – Pierwszy piątek miesiąca - Spowiedź święta w kościele Św. Józefa
odbędzie się o godzinie 6:30 wieczorem. Msza święta rozpocznie się o godzinie 7:30
wieczorem.
• 7 kwietnia – KONCERT „MIŁOSIERNY”- Ojciec Łukasz Buksa wraz ze swoim
zespołem z Polski zaprasza wszystkich do wspólnego wielbienia Boga.
Koncert odbędzie sie u Ojców Cystersów o godzinie 7:00 wieczorem. Zapraszamy!
•

•

8 kwietnia - Rodzinny Kongres Modlitwy Programu Katechetycznego Szkół
Polonijnych Archidiecezji Chicago dla klas 1,2,3,4,5 oraz ich rodzin odbędzie się
kościele w Sacred Heart po adresem 8245 W 111th St., Palos Hills, IL 60465
o godzinie 5:00 po południu. Liczymy na waszą obecność i Serdecznie Zapraszamy!

•

10 kwietnia - Rodzinny Kongres Modlitwy Programu Katechetycznego Szkół
Polonijnych Archidiecezji Chicago dla klas 5,6,7,8 i liceum oraz ich rodzin odbędzie się
w kościele u Ojców Cystersów pod adresem 116 Hilton Street,Willow Springs IL
o godzinie 7:00 wieczorem. Serdecznie Zapraszamy!

•

11 kwietnia - Spotkania formacyjne dla katechetów i rodziców – poprowadzone
przez Ojca Łukasza Buksę odbędzie się u Ojców Cystersów pod adresem 116 Hilton
Street, Willow Springs IL 60480 o godzinie 7:00 wieczorem. Zapraszamy wszystkich
rodziców i katechetów.

•
15 kwietnia - Próba dzieci przygotowujących się do I– Komuni świętej
odbędzie się zaraz po Mszy świętej w kościele Św. Józefa o godzinie 1:30 po
południu. Obecność wszystkich dzieci jest obowiązkowa.
•
15 kwietnia - spotkanie z fotografem dla rodziców dzieci
przygotowujących się do I Komuni świetej odbędzie się zaraz po Mszy świętej w
kościele Św. Józefa o godzinie 1:30 po południu.

•
15 kwietnia - Poświęcenie bibli i krzyży – w kościele Św. Józefa
odbędzie się o godzinie 12:30 po południu. Kandydaci do Sakramentu
Bierzmowania otrzymają biblie oraz krzyże poświecone przez księdza
proboszcza. Zapraszamy wszystkich uczniów z klas VIII do pierwszych
ławek.
•
17 kwietnia - Próba kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
w kościele Św. Józefa odbędzie się o godzinie 7:00 wieczorem. Obecność
uczniów klas ósmych jest obowiązkowa.
•
20 kwietnia – BIERZMOWANIE - w parafi Św. Józefa odbędzie
się o godzinie 7:00 wieczorem. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
prosimy o przybycie do kościoła na godzinę 6:30 wieczorem.
Uwaga!
W związku z Bierzmowaniem w naszej parafi RELIGI w tym dniu w
szkole nie będzie. Prosimy aby uczniowie z piątku przyszli na sobotnią
katechezę z Religi.

• 22 kwietnia – Msza

święta w katedrze Holy Name w Chicago

odbędzie się o godz. 2:30 po południu.
Adres: 730 N Wabash Ave., Chicago, IL 60611.
Msza święta jest uwięczeniem wszystkich spotkań Rodzinnego
Kongresu Modlitwy.
Po Mszy świętej zostanie ogłoszenie konkursu plastycznego, którego
tematem było „ Co Jezus mówi do Ciebie w modlitwie?” Wszystkie osoby,
które brały udział w konkursie prosimy o przybycie.

Zapraszamy Wszystkie Rodziny z naszej szkoły na Mszę świętą
do katedry Holy Name w Chicago!
Dla wielu z nas będzie to możliwość uczestniczenia pierwszy raz we
Mszy świętej w Katedrze
w języku polskim.

•

29 kwietnia - Próba dzieci przygotowujących się do I– Komuni świętej odbędzie się zaraz po
Mszy swiętej w kościele Św. Józefa o godzinie 1:30 po południu. Obecność wszystkich dzieci jest
obowiązkowa.
Wszystkie pytania prosimy kierować do Koordynatora Religii p. Marii Jazowsiej
lub katechety prowadzącego.

