Uroczystości religijne przy parafii Św. Józefa w Summit
i Polskiej Szkole im. Henryka Sienkiewicza/ Maj 2018
•

4 maja – 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.

•

6 maja - Próba dzieci przygotowujących się do I– Komuni
świętej odbędzie się zaraz po Mszy świętej w kościele Św.
Józefa. Obecność wszystkich dzieci jest obowiązkowa.
8 maja - Spowiedź święta dla dzieci przygotowujących się
do I-Komuni świętej oraz ich rodzin odbędzie się w
kościele Św. Józefa o godzinie 6:00 wieczorem.
10 maja – Dekoracja kościoła na uroczystość I-Komunii
świętej rozpoczynamy o godzinie 5:00 wieczorem. Prosimy
o pomoc wszystkich rodziców.
11 maja - klasa druga komunijna nie ma Religii.
W pozostałych klasach religia odbywa się bez zmian od
7:30-8:30 wieczorem.

•

•

•

• 12 maja – I Komunia Święta odbędzie się
o godzinie 11:00 rano w kościele Św. Józefa.
Dzieci komunijne spotykają się w szkolnej auli o
godzinie 10:20 rano. W tym dniu nie ma Religii w
całej szkole. Prosimy o modlitwę w intencjii dzieci
pierwszokomunijnych.

•

•
•

•

13 maja – Rocznica I Komunii świętej odbędzie się w kościele Św. Józefa w Summit o godzinie
12:30 po południu. W tym dniu klasy II rozpoczynają swój biały tydzień. Modlić również
będziemy się w tym dniu za wszystkie mamy z okazji ich święta. Zapraszamy więc wszystkie
Mamusie i całą społeczność sienkiewiczowską na szkolną Mszę świętą.
13,14,15,16 maja – Biały Tydzień – w kościele Św. Józefa odbędzie się o godzinie 7:00
wieczorem. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo majowe.
19 maja – Uroczysta Msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się o godzinie 9:00
rano w kościele Sw. Józefa. Po Mszy świetej uczniowie otrzymają świadectwa w klasach.
4,5,12,18 Maja nie ma Religi w szkole.
3 czerwca - Boże Ciało - w kościele Św. Józefa odbędzie się o godzinie 12:30 po południu.
Zapraszamy wszystkie dzieci pierwszokomunijne w ubrankach komunijnych na Mszę świętą.
Dziewczynki prosimy aby nazbierały kwiatki, które sypać będą podczas procesjii. Natomiast
chłopaki w tym dniu będą dzwonili na dzwoneczkach podczas procesjii. Zachęcamy również do
założenia strojów regionalnych.
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