
Kochani Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele,   
 

Mija już drugi tydzień, kiedy nie spotykamy się na zajęciach religii. Zostaliśmy postawieni w nowej, 

trudnej sytuacji. Pandemia koronawirusa, w której wszyscy próbujemy się teraz odnaleźć, przewróciła 

nasze życia do góry nogami. Narzuciła nowy rytm, wprawiła w stan niepewności . Zaufajmy Bogu i 

oddajmy się opiece Matki Bożej. Wykorzystajmy ten czas na budowanie Kościoła Domowego i 

umacnianie naszych więzi rodzinnych. Odmawiajmy razem Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego, oglądajmy wspólnie Mszę Świętą dostępną na naszej stronie internetowej. 
 

Ponieważ nie mamy możliwosci spotkać się na katechezie, katecheci przygotowali zestaw katechez 

do przeczytania i przepracowania w domu. Na naszej stronie będą także umieszczone dodatkowe 

pomoce, które pomogą przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Zachęcamy także do korzystania z 

kalendarza wielkopostnego, które dzieci otrzymały od katechetów. 
 

Nie mamy jeszcze konkretnych informacji o udzieleniu Sakramentu Bierzmowania i I Komunii oraz 

I Spowiedzi. Prosimy sprawdzać naszą stronę internetową: http://www.stconstance.org/. 
 

Jeżeli państwo macie pytania proszę o kontakt ze mną. 

Ponieważ biuro katechetyczne jest nieczynne podaje nowy numer telefonu – 773  481 1831 ext.3 oraz 

e-mail: aniastr44@gmail.com. 
 
Niech ufność Bogu będzie większa niż niepewność. 
 
Módlmy się modlitwą św. Franciszka Salezego o pokój serca: 
 

Panie Jezu, Ty uczyłeś, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem tak troskliwie czuwającym, 

że bez Jego Woli włos nam z głowy nie spadnie; 

wspomagaj nas w tym, abyśmy troskliwie przez całe nasze życie, 

służyli Mu wiernie i gorąco Go miłowali. 

Mówiłeś: Kto chce kiedyś cieszyć się Bogiem, ten musi przedtem wiele dla Niego wycierpieć. 

Bądź przy nas w naszych codziennych cierpieniach, troskach i pracach, 

abyśmy je zawsze dla miłości Pana Boga przeżywali. 

Apostole zwycięstwa życzliwości nad obojętnością, pokory nad pychą, 

łagodności nad gwałtownością, prostoty nad fałszem i obłudą, 

bądź nam wzorem i doradcą w codziennym praktykowaniu tych cnót; 

Twoje postępowanie jaśniało blaskiem życia w obecności Bożej; 

upraszaj nam tę łaskę, abyśmy zawsze i wszędzie postępując w tej prawdzie, 

zasłużyli sobie na oglądanie Boga w niebie, który żyje i króluje na wieki wieków. 

 Amen. 
 
 
Z modlitwą, 
 

s. Anna Strycharz, MChR 

Dyrektor Programu Religijnego 


