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Drodzy Rodzice 

 
 Już wkrótce, bo w środę 20 listopada br. rozpoczniemy kolejne, już trzecie, 
rekolekcje szkolne. W tym roku będą one poświęcone św. Elżbiecie Węgierskiej, 
patronce naszej parafii oraz patronce wszelkich dzieł związanych z miłosierdziem. 
Elżbieta jest także patronką działającego od kilku tygodni w naszej szkole Szkol-
nego Koła Caritas. 
 Dziękując za dotychczasową współpracę proszę o pomoc w przeprowadzeniu 
tych rekolekcji w szkole. Zachęcam Was Drodzy Rodzice do udziału w piątkowej 
Mszy świętej na zakończenie rekolekcji i udziału w przedstawieniach przygotowa-
nych przez Wasze dzieci. 
 Plan jest następujący: 
 
ŚRODA – 20 listopada 
 
KLASY 4 – 8 
8:00 – modlitwa poranna, śpiew 
8:15 – katecheza wspólna 
8:45 – praca w klasach 
11:15 – zakończenie  
 

 
KLASY 0 – 3 
11:30 – modlitwa, śpiew 
11:45 – katecheza wspólna 
12:05 – praca w klasach 
14:00 – zakończenie wspólne na sali 

1. W środę odbędzie się dla chętnych, w godzinach popołudniowych „Bal świę-
tych”. 
2. Bal rozpocznie się o 16:00 i zakończy o 18:00. 
3. W balu mogą wziąć udział dzieci, które będą miały zgody od rodziców. 
4. Podczas balu odbędzie się kilka konkursów: jednym z nich jest przebranie się 
dziewczyny za św. Elżbietę, a chłopaka za św. Maksymiliana Kolbego. Bez pomocy 
rodziców dzieci same nie zdołają się przebrać. 
5.  Potrzebnych jest kilku rodziców, którzy pomogą przygotować poczęstunek i na-
poje dla uczestników balu. Chętnych do pomocy proszę o kontakt ze mną osobiście 
lub telefonicznie 662-093-002.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CZWARTEK – 21 listopada 
 

KLASY 4 – 8 
8:00 – modlitwa poranna, śpiew 
8:15 – katecheza wspólna 
8:45 – przygotowanie olimpiady 
10:00 – otwarcie olimpiady 
12:00 – sprzątanie sal 
12:30 – zakończenie  

 
 
KLASY 0 – 3 
12:30 – modlitwa, śpiew 
12:45 – katecheza wspólna 
13:00 – praca w klasach lub warsztaty szycia 
14:30 – zakończenie wspólne na sali 
 
 

 

1. W ramach olimpiady będziemy gościć mieszkańców „Gniazda”. Uczniowie, pod-
czas lekcji religii w najbliższych dniach, będą przydzieleni do różnych zadań: pilno-
wanie konkurencji sportowych, oprowadzanie zaproszonych gości i inne. Każdy 
gość otrzyma „anioła stróża” z biletem i będzie zaliczał poszczególne konkurencje. 
Na zakończenie zbierzemy się wszyscy na sali, wspólnie pośpiewamy i rozdamy na-
grody. 
2. Rodzice proszeni są o pomoc w przygotowaniu i pilnowaniu poczęstunku oraz 
napojów. 
3. Klasy młodsze, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, wezmą udział w warsztatach szy-
cia. Warsztaty organizuje Fundacja Podaruj Radość. 
4. Spowiedź rekolekcyjna dla dzieci, rodziców będzie w Starym Sączu w czwartek 
od 17:00. O 17:30 różaniec z wypominkami. 
 

PIĄTEK – 22 listopada 
PIELGRZYMKA DO KOŚCIOŁA ŚW. ELŻBIETY W STARYM SĄCZU 
 
KLASY 4 – 8 
9:15 – wyjazd  
9:30 – próba śpiewu 
9:50 – Droga Krzyżowa śpiewana i 
Msza święta 
10:50 – Dom Parafialny 
ok. 12:00 – zakończenie 
ok. 12:30 – powrót do szkoły 

KLASY 0 – 3 
9:35 – wyjazd  
9:50 – Droga Krzyżowa śpiewana i 
Msza święta 
10:50 – Dom Parafialny 
ok. 12:00 – zakończenie 
ok. 12:30 – powrót do szkoły 

 

1. Pierwsza sprawa to podpisanie zgody na wyjazd do Starego Sącza. Będziemy ko-
rzystać z autobusu gminnego. Rodzice mogą sami zabrać dzieci do Starego Sącza, 
ale proszę wcześniej to zgłosić wychowawcy! 
2. W Domu Parafialnym będziemy przedstawiać scenki przygotowane przez klasy 
starsze oraz konkurs wiedzy z życia św. Elżbiety. 
3. Poczęstunek w tym dniu przygotują Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
 

 
Stary Sącz, dn. 11 listopada 2019 r. 


