Ogłoszenia lipiec 2022
• Biuro czynne w lipcu:
Wtorek i czwartek od 10.00 do 12.00
Środa od godziny 17.30 do 19.00 oraz po nabożeństwach
• 01.07. Pierwszy Piątek miesiąca:
godzina 18.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz okazja do
spowiedzi świętej;
godzina 19.00 Msza święta;
• 02.07. Pierwsza Sobota miesiąca
godzina 18.30 Wystawienie Najświętszego Sakramenu, Różaniec
fatimski oraz okazja do spowiedzi;
godzina 19.00 Msza święta;
• W dniach 02.-03.07. będziemy gościć pana z Wydawnictwa Miłości z
Opola. Będzie możliwość zakupu wartościowych książek religijnych;
• 23.07. Spowiedź w Schotten od godziny 15.00 do godziny 16.00;
• 23.-24.07. poświęcenie pojazdów po wszystkich Mszach św.;
• Od połowy września rozpoczynamy katechezę przygotowującą do
sakramentów Bierzmowania i Pierwszej Komunii świętej. Bardzo
proszę o zgłoszenia po 05.09.2022. Formularze zgłoszeniowe
dostępne na stronie internetowej PMK Offenbach:
http://www.pmk-offenbach.de/index.html
Prosimy o przywiezienie metryk chrztu dzieci, które były ochrzczone
poza naszą Misją.

• W nowym roku szkolnym planowana jest również katechizacja dzieci
starszych oraz w wieku 7/ 8 lat. Katechizacja odbywać się będzie w
środy i piątki. Dzieci uczęsczające na katechezę mają również
możliwość uczestniczyć w zajęciach języka polskiego.
• Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Offenbach prowadzi
nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023. Formularze zgłoszeniowe
dostępne są na stronie naszej szkoły:
http://www.pmk-offenbach.de/szkola.html
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu według planu
zamieszczonego na stronie internetowej oraz w gablocie
informacyjnej naszej Misji i obejmują naukę języka polskiego,
elementów historii i geografii Polski oraz zagadnienia z wiedzy o
kulturze i tradycjach polskich.
Wszelkich informacji udziela p. Ewa Zielińska tel. 0157 34962318
lub mailowo zielinska.ewa@outlook.com
Szkoła przy PMK Offenbach angażuje się w życie parafii. Uczniowie
naszej szkoły biorą udział w przedstawieniach okolicznościowych w
naszym kościele. Dzieci grające na instrumentach lub chętnie
śpiewające zapraszamy na spotkania scholki w 2. i 4. niedzielę
miesiąca.
Zblokowanie zajęć języka polskiego i katechezy, umożliwia
rodzicom dowożącym dzieci z odległych okolic wspieranie rozwoju
intelektualnego i duchowego swoich dzieci mniejszym nakładem
czasu.

