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INFORMACJE DLA RODZICÓW  

1. W najbliższą niedzielę 29 października po Mszy św. o godz. 10:30 będzie zakończenie Konkursu na 

własnoręcznie zrobiony Różaniec. Dziękujemy dzieciom, które wzięły udział w tym konkursie i gratulujemy 

pomysłów. Dziękujemy również rodzicom za pomoc. Na koniec Mszy św. każde dziecko musi wziąć do ręki 

swój różaniec, by otrzymać nagrodę. 

2. We wtorek 31 października zapraszamy dzieci na Mszę Świętą o godz. 5:00 p.m. w wigilię Uroczystości 

Wszystkich Świętych. Po Mszy świętej w sali św. Alberta w godzinach od 6:00-8:00pm odbędzie się Bal 

Wszystkich Świętych. Wstęp $3.00 od dziecka. W programie: gry, zabawy, konkursy, muzyka i poczęstunek. 

Prosimy, by dzieci przyszły w przebraniu za ulubionego świętego. Prosimy, rodziców o pomoc podczas balu.   

3. 1 listopada - w środę przypada  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH  

Czwartek - 2 listopada - DZIEŃ ZADUSZNY. Będziemy modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH - Przez cały listopad będziemy modlić się za naszych zmarłych podczas 

tradycyjnych wypominek w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 7:00pm.  

ODPUST  ZUPEŁNY  możemy uzyskać aż do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i spełnienie pozostałych 

warunków, którymi są: stan łaski uświęcającej, zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie 

do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

4. 3/4 listopada będą robione KLASOWE ZDJĘCIA. Prosimy, by dzieci były ubrane w szkolne koszulki. 

Niebawem będzie odnowiona strona internetowa szkoły, gdzie każda klasa będzie miała swoją podstronę. 

Zdjęcia klasowe będą zamieszczone na tej stronie. Każdy wychowawca będzie mógł wpisywać zadania 

domowe i informacje do rodziców.    

5. SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI PIERWSZO-KOMUNIJNYCH - kolejne spotkanie dla 

rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w środę 8 listopada o godz. 6:00 wieczorem w kościele. 

Obecność rodziców obowiązkowa. 

6. SPOTKANIE DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA - odbędzie się 15 listopada 

o godz. 6:00 wieczorem w kościele. Obecność rodziców obowiązkowa. 

7. 17/18 listopada - PASOWANIE NA UCZNIA KLAS I. Dla zmiany piątkowej 6:30pm i w sobotę o godz. 

12:30am w sali pod kościołem  

8. MSZA ŚWIĘTA SZKOLNA - w Niedzielę 19  listopada o godzinie 10:30am  nasza Szkoła ma dyżur 

przygotowania Liturgii Mszy Świętej. Dyżur czytania mają uczniowie klasy 7C, dary ofiarne przynoszą 

uczniowie klasy 1B, 1D.  Zapraszamy na wspólną Mszę świętą. Prosimy, by dzieci siadały w wyznaczonych 

ławkach. 

9. THANKSGIVING WEEKEND  -  24/25  listopada Ze względu na Dzień Dziękczynienia nie ma zajęć                  

w Szkole.  

10. OPŁATA ZA SZKOŁĘ - Prośba do tych rodzin, które jeszcze nie uregulowały należności za naukę dzieci                

w naszej Szkole. Zgodnie z regulaminem szkolnym (punkty: 20 - 22) od 1 listopada, za każdy miesiąc 

opóźnienia, obowiązuje opłata $25.00 za miesiąc.   

11. ZABAWKI DO KLAS PRZEDSZKOLNYCH - prosimy, o donacje zabawek dla dzieci i dostarczenie do 

biura szkolnego. 

  

Sr. Beata Kołtun MChR - Dyrektor Szkoły 
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