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PROGRAM NAUKI RELIGI W PARAFII ŚW. PRYSCYLLI W J. 

POLSKIM 

W tym szczególnym roku 2020/2021 rozpoczynamy w naszej parafii Program Nauki Religii w języku 

polskim. Naszym pragnieniem jest, aby każde dziecko, czy młody człowiek otrzymał solidne 

przygotowanie do sakramentów świętych, by poznał, pokochał Pana Boga i służył Mu z całego serca. 

Zamiarem naszego programu jest katecheza w dwóch językach, aby dzieci i młodzież mogły z 

radością dzielić się wiarą w środowisku polskim i amerykańskim. 

Zajęcia będą odbywać się w piątki od 5:00- 6:30 po południu. Program obejmuje naukę dla dzieci z 

klas od 0- 8, młodzież szkół średnich I przygotowanie do sakramentów. 

 

PIERWSZY DZIEŃ LEKCJI 18 WRZEŚNIA 2020 

PIĄTEK 5:00- 6:30 
 

WAŻNE DATY:    

                                                                                                                                                                         

11 wrzesień- piątek- godz. 8:15 wieczorem, po Mszy Św.: Spotkanie z rodzicami                                    

(w kościele).                                   

18 wrzesień- piątek- godz. 5:00 rozpoczęcie zajęć dla dzieci w budynku szkolnym.  

20 września- niedz. -godz. 10:30 Msza Św. Niedziela Katechetyczna - błogosławieństwo rodziców i 

katechetów. 

 

Zapisy trwają w biurze parafialnym po więcej informacji proszę kontaktować się z 

p. Anną Harmata. 
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KALENDARZ  2020/2021 

PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII W PARAFII ŚW. PRYSCYLLI 

 

Z troski o zdrowie, poczucie bezpieczeństwa rodziców i dzieci w pierwszym semestrze, czyli do 

grudnia, klasy będą odbywać się raz w miesiącu, a kolejne dwa spotkania drogą internetową. 

Studenci będą mieli zajęcia na świeżym powietrzu we wrześniu i październiku, jeśli będzie pogoda. 

Uczniowie powinni przynieść koce, ręczniki lub krzesełka do siedzenia. 

Jeśli rodzice, którzy zapisali swoje dzieci na program religii nie będą mogli wysyłać swoich dzieci na 

zajęcia do szkoły z powodu choroby, nagrane lekcje zostaną wysłane do każdej rodziny.  

Mamy nadzieję, że w drugim semestrze sytuacja ulegnie poprawie i wszystkie lekcje i spotkania będą 

mogły być w budynku szkolnym według ustalonego kalendarza.  

 

 MIESIĄC W SZKOLE              WIRTUALNIE          WIRTUALNIE             

 

1. WRZESIEŃ 9/18 9/25 10/2 

2. PAŻDZIERNIK 10/9 10/16 10/23 

3. LISTOPAD 10/30 11/5 11/13 

4. GRUDZIEŃ 11/20 12/4 12/11 

5. STYCZEŃ 1/8 1/22 1/29 

6. LUTY 2/5 2/19 2/26 

7. MARZEC 3/5 3/12 3/26 

8. KWIECIEŃ 4/9 4/16 4/23 

 

Daty Sakramentów Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania będą podane na pierwszym spotkaniu z 

rodzicami. 

 

2 październik, 2020 - piątek 8:30 wieczorem (po Mszy Św.). Przygotowanie do Bierzmowania 

Pierwsze spotkanie z rodzicami i uczniami z klas:7 i 8  

 

10 październik, 2020 - piątek 8:30 wieczorem (po Mszy Św.). Przygotowanie do Pierwszej 

Komunii Św. Pierwsze spotkanie z rodzicami uczniów kl.2 

                                                

                                               

 

 



 

 

                                                         REJESTRACJA 

 

W związku z nietypową dzisiejszą sytuacją, chcemy ułatwić rejestrację waszych dzieci Programu 

Religijnego w naszej parafii.  

1. Można zarejestrować dziecko w tygodniu w biurze parafialnym, w godz. 9:00- 4:00 

2. W soboty można zarejestrować dziecko w Biurze Programu Religijnego, który mieści się w 

budynku szkolnym: od 9:00do 12:00. 

3. Listownie. Przy rejestracji listownej, formę rejestracyjną trzeba wydrukować ze       strony 

Internetowej Św. Pryscylli: www.stpriscilla.org: Nauka Religii, wymagana jest przy tym przynajmniej 

połowa opłaty. Drugą część opłaty należy dostarczyć do końca października.  

 

FORMA REJESTRACYJNA 

Prosimy wydrukować formę rejestracyjną, wypełnić i dostarczyć lub przesłać wraz z opłatą na adres: 

            PROGRAM NAUCZANIA RELIGIJNEGO W PARAFII ŚW. PRYSCYLLI   

                                 6949 W. ADDISON CHICAGO, IL 606 34  

                                                            

PLAN PŁATNOŚCI 

1 DZIECKO - dla parafian $160.00, osoby niebędące parafianami - $190.00  

2 DZIECI - dla parafian $240.00, osoby niebędące parafianami - $300.00  

3 DZIECI - dla parafian $290.00, osoby niebędące parafianami - $380.00  

 

 

OPŁATA ZA I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ - $40.00 (Książeczka do modlitwy, różaniec, szkaplerz, oprawiony obrazek 

komunijny, kwiaty do ołtarza…) 

OPŁATA ZA BIERZMOWANIE - $80.00 (Pismo Św., toga, rekolekcje z posiłkiem, krzyż, kwiaty do ołtarza…)    

OPŁATA ZA PISMO ŚW. KL 7 – $30.00 (Jeśli Pismo Św. jest zakupione w kl. 7, opłata jest $30 mniej w kl. 8)  

 

 

http://www.stpriscilla.org/
https://www.szkolaksignacego.com/wp-content/uploads/2020/04/FORMA-REJESTRACYJNA.pdf


 

Proszę pamiętać: 

• Jeśli dziecko nie było ochrzczone w naszej parafii, należy przynieść kopię aktu chrztu dziecka.  

• Rejestrację każdego ucznia należy ponawiać co roku. 

• Do klasy “0” przyjmowane są dzieci, które z dniem 1 września mają ukończone 5 lat. 

Należy pamiętać, trudności finansowe nie mogą być powodem, pozbawienia dziecka nauki religii. W 

razie potrzeby, prosimy o kontakt z koordynatorem programu p. Anną Harmata lub z proboszczem, 

Ks. Maciejem Galle, aby ustalić specjalny plan płatności lub pomocy finansowej. 

Przynależność do parafii jest dobrowolna i stanowi przynależność do wspólnoty Kościoła  

Do parafii należą osoby lub rodziny które:                                                                                                                 

1. Zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian, (można to uczynić dzwoniąc na tel: 773 5458840 

lub email: church@stpriscilla.org)                                                                                                                        

2. Regularnie uczestniczą we Mszy Św. i w życiu parafii,  wspomagają wspólnotę parafialną swoją 

ofiarą (złożoną w podpisanych kopertach).                                                                                                                                    

3.Poświęcają swój czas i talent dla parafii. 

 


