Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Dziękujemy serdecznie, że wybrali Państwo nasz Program Religijny przy Parafii
p.w. Świętej Konstancji. Rozpoczynamy ten rok katechetyczny w niecodziennej sytuacji.
Zgodnie w rozporządzeniem Archidiecezji Chicago, lekcje religii mogą być prowadzone
przez katechetów wyłącznie raz w miesiącu. W związku z czym, chcąc zachować
ciągłość edukacji naszych uczniów i mając na uwadze ważną rolę jaką religia odgrywa
w formowaniu i przybliżaniu dzieci i młodzieży do Boga i Kościoła, Program Religijny
wprowadza następujące regulacje dotyczące roku szkolnego 2020/2021 :
1. Religia będzie w każdy Pierwszy Piątek od godz. 5:00 po południu do 8:30
wieczorem oraz w Pierwszą Sobotę od godz. 9:00 rano do 12:30 po południu.
2. W tych dniach nie będzie zajęć z Polskiej Szkoły.
3. Lekcje religii zostaną połączone z Mszą Św., nabożeństwami, projektami,
projekcjami filmów i innymi zajęciami, które urozmaicą katechezę i rozwiną
kreatywne podejście uczniów do zajęć.
4. Prosimy, aby Rodzic po katechezie sprawdzał FOLDER, który uczeń otrzyma przy
rejestracji oraz stronę internetową ( od poniedziałku - po katechezie)
WWW.STCONSTANCE.ORG/PolskiProgramReligijny
5. KLASY SAKRAMENTALNE będą miały spotkanie przygotowujące do
sakramentów:
6. I KOMUNIA: przeważnie trzecia środa każdego miesiąca od godz. 5:30pm do 6:30pm–
według dat na kalendarzu.
7. BIERZMOWANIE: przeważnie trzeci poniedziałek każdego miesiąca od godz. 5:30pm do
6:30pm – według dat na kalendarzu.
GODZINY ZAJĘĆ NA ROK 2020/2021
Piątek: klasy 0, 1, 2 od godz: 5:00 do 8:10 wieczorem
klasy 3, 4, 5 od godz: 5:00 do 8:15 wieczorem
klasy 6, 7, 8 od godz: 5:00 do 8:20 wieczorem
Sobota: klasy 0, 1, 2 od godz: 9:00 do 12:10 po południu
klasy 3, 4, 5 od godz: 9:00 do 12:15 po południu
klasy 6, 7, 8 od godz: 9:00 do 12:20 po południu
 Lekcje zawsze zaczynają się Kościele. Przyprowadzamy dzieci do kościoła
najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem katechezy. Dzieci siadają w wyznaczonych
ławkach z katechetą.
 Prosimy, aby odbierać uczniów z parkingu przy szkole o wyznaczonym czasie i
zachować dystans społeczny.
 Dzieci, które nie zostaną odebrane na czas, będą przeprowadzone
do Sali Ks. Borowczyka.
 Rodzice dzieci, które będą odbierane z Sali Ks. Borowczyka płacą
tzw. „late fee” w wysokości $20
 Bezzwrotny depozyt w wysokości $100 powinien być uiszczony w dniu rejestracji
dziecka.
 Opłata za rok szkolny musi być uregulowana do listopada.
 Pomoc finansowa jest dostępna w naszej parafii.

W każdy Pierwszy Piątek Miesiąca, w ramach lekcji religii uczniowie uczestniczą we
Mszy Świętej o godz. 5 wieczorem. Uczniowie, którzy byli już u I spowiedzi przychodzą
na spowiedź o godz. 4:30. Zapraszamy także dzieci z klas sobotnich.
Bardzo prosimy, aby spowiadały się najpierw dzieci. Rodzice mogą wyspowiadać się
później. Dziękujemy za zrozumienie.
Październik - Nabożeństwa Różańcowe
Wszystkie dzieci zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z Maryją
na Nabożeństwie Różańcowym, które odbędzie się w każdą środę
października o godz. 5:30 po południu przy figurze Matki Bożej
Fatimskiej, przed Kościołem. Gdyby padał deszcz zapraszamy do
kościoła. Na każde spotkanie prosimy przynieść intencje modlitewną
– może być zapisana na kwiatku lub sercu zrobionym z papieru.
Na dzieci czekają niespodzianki.
Zapraszamy na Mszę świętą w każdą niedzielę i święta. Msza święta z udziałem
dzieci odbywa się w naszym kościele o godz. 12:30 po południu w każdą trzecią
niedzielę miesiąca.
11 października 2020 – godz. 2:30pm
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dzieci klas CZWARTYCH zapraszamy w strojach komunijnych
lub uroczystych- 11 października o godz. 2: 30pm na Msze św.
Rocznicy Pierwszej Komunii. Dzieci siadają w ławkach z przodu
kościoła. Prosimy, aby dzieci przybyły do kościoła o 2:15pm.
18 października 2020 – godz. 2:30pm
MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ
Dzieci klas trzecich zapraszamy w strojach komunijnych
18 października o godz. 2: 30pm na Msze św. Dziękczynną za
I Komunię Świętą. Dzieci siadają w ławkach z przodu kościoła.
Prosimy, aby dzieci przybyły do kościoła o 2:15pm.

Wszelkie problemy i sprawy prosimy zgłaszać do biura katechetycznego.
Z modlitwą,

Chicago, 2 października, 2020 roku

S. Anna Strycharz, MChR
Dyrektor Edukacji Religijnej

