
 

WIELKI POST 2020 

1. ŚRODA POPIELCOWA – W tym roku wypada 26 lutego. Msze Św. w naszej parafii 

zostaną odprawione w języku polskim o godz. 9:30am i 7:30pm oraz w języku 

angielskim o godz. 8:00am i 6:00pm  

2. DROGA KRZYŻOWA DLA UCZNIÓW – W ramach Programu Religijnego Droga 

Krzyżowa odbędzie się dla klas piątkowych 28 lutego o godz. 5:15pm, natomiast dla 

klas sobotnich 29 lutego o godz. 9:15am. Na Drogę Krzyżową wszystkie dzieci 

przynoszą z domu małe krzyżyki. 

3. DROGA KRZYŻOWA DLA WSZYSTKICH – w każdy piątek od 28 lutego  

do 3 kwietnia o godz. 6:00pm po angielsku i o godz. 7:00pm po polsku. 

4. GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę od 1 marca do 5 kwietnia o godz. 6:15pm 

5. SPOWIEDŹ WIELKANOCNA DLA UCZNIÓW – Dla klas piątkowych odbędzie 

się 3 kwietnia o godz. 4:30pm (w ramach Pierwszego Piątku), natomiast dla klas 

sobotnich 4 kwietnia o godz. 9:30am. 

6. SPOWIEDŹ WIELKANOCNA DLA WSZYSTKICH – Wielka Środa, 8 kwietnia  

od godz. 9:00am do 10:00am oraz wieczorem od godz. 6:00pm do 9:00pm 

7. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW - dla dzieci z Programu 

Religijnego oraz Polskiej Szkoły odbędą się w ramach zajęć, 20 marca (klasy piątkowe) 

o godz. 5:00pm oraz w 21 marca (klasy sobotnie) o godz. 9:00am. Dzieci spotykają się 

w klasie i przechodzą z katechetą do Kościoła. 

8. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA WSZYSTKICH – W naszej parafii 

Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 22 marca (Msze św. jak w każdą niedzielę) i będą 

trwały do środy 25 marca. Msze Św. od poniedziałku do środy będą o godz. 9:30am 

oraz wieczorem o godz. 7:00pm. Rekolekcjonistą będzie ks. Dominik Chmielewski.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w naszym Wielkopostnym Projekcie  

„DZIECI DZIECIOM”. W tym roku postaramy się pomóc dzieciom ……… w Afryce. 

Życie tam jest bardzo trudne i skrajnie różni się od tego czym my żyjemy na co dzień. 

Rzeczy, które dla nas są oczywistością i nad którymi często nawet się nie zastanawiamy, 

tam są spełnieniem podstawowych potrzeb. Nie mówimy tu o marzeniach, ponieważ 

najpierw musimy nauczyć te dzieci marzyć, wnieść w nie nadzieję na lepsze jutro  

i pokazać im, że życie ma wiele barw i jest wielu ludzi o dobrych, otwartych sercach.  

Celem tego projektu jest pokazanie uczniom, że naszym obowiązkiem jest troska 

o drugiego człowieka. Prosimy Was – Rodziców, abyście w wolnej chwili pokazali im jak 

wygląda życie w Afryce poprzez obejrzenie wartościowego filmu, przeczytanie dobrej 

książki. Post jest czasem zatrzymania się, pochylmy się nad tymi najmłodszymi o których 

czasami zapomnieli nawet ich rodzice.  

Przedstawiamy listę rzeczy, o które proszą osoby pracujące na misjach, ale rodzaj 

pomocy, której chcieliby Państwo, a przede wszystkim nasi uczniowie udzielić dzieciom 

w Afryce zależy tylko od was. Za każdą, nawet najmniejszą ofiarę składamy z serca 

płynące „Bóg zapłać”. 

• Witaminy dla dzieci 

• Podkoszulki i koszulki z krótkim 

rękawkiem, ale bez nadruków, 

jednokolorowe dla dzieci  

od 2 do 6 lat   

• Piłki do koszykówki, siatkówki, 

koszykówki itp. 

• Ołówki, kredki, mazaki, farby 

akrylowe, plastelina i inne  

przybory szkolne 

• Lalki, ubranka dla lalek 

• buty sportowe dla dzieci 

 od 3 do 6 lat 

• donacje na posiłki - $5 lub więcej (w miarę możliwości) 

Uczniowie przynoszą dary do klasy i oddają katechecie do 4 kwietnia 2020. 

Więcej informacji u Sr. Anny Strycharz (773) 545-8581 wew. 40 


