Zarejestruj swoje dziecko na zajęcia z religii tej
jesieni i daj mu dar wiary w tych niepewnych czasach
Podczas Mszy św. w Kaplicy Sykstyńskiej 13 stycznia 2019 r. Papież Franciszek zachęcał
rodziców nowo ochrzczonych dzieci, aby pierwszym miejscem, w którym dzieci uczą się
i widzą świadectwo wiary, był ich dom rodzinny: „Ważne jest, abyście przekazywali wiarę
waszym życiem w wierze: niech widzą waszą małżeńską miłość, niech widzą pokój, który
panuje w waszym domu, niech widzą, że jest tam Jezus”.
Dzielenie się dobrą nowiną o Jezusie jest świętą odpowiedzialnością wszystkich chrześcijan
i radosnym zadaniem rodziców. Poprzez edukację religijną Kościół towarzyszy Wam w tym
niepewnym czasie w dzieleniu się ze swoimi dziećmi miłością Jezusa.

Dlaczego właśnie teraz warto zapisać dziecko na zajęcia z religii?
W obliczu pandemii COVID-19 dzieci liczą na to, że rodzice pomogą im głębiej zrozumieć
rzeczywistość, że dadzą im nadzieję i motywację. Poprzez edukację religijną Wasza parafia
i Archidiecezja Chicago wspierają Was w tym, jak pomagacie swoim dzieciom zwracać się
do Jezusa po pociechę, nawiązywać relację z Jezusem i przekazywać światu Dobrą Nowinę.

W jaki sposób edukacja religijna pomogła podczas pandemii?
Minionej wiosny parafie z Archidiecezja Chicago pomogły rodzinom zbliżyć się do Jezusa
i siebie nawzajem poprzez wspólną modlitwę, rozważanie Pisma Świętego, prowadzenie
ważnych rozmów i kreatywne dawanie świadectwa bliskim o miłości Jezusa.

Jak będzie wyglądał program nauki religii jesienią?
Choć każda parafia w indywidualny sposób ustrukturyzuje swój program kierując się
potrzebami rodzin parafii, Archidiecezja Chicago współpracuje obecnie z parafiami w celu
opracowania wysokiej jakości programów, które będą łatwo angażować dzieci i wzbogacą
życie wiary ich i ich rodzin.

Czy jest to bezpieczne?
Wasza parafia i cała archidiecezja są zaangażowane w ochronę zdrowia każdego
członka naszej wspólnoty. Dokładamy wielu starań, aby zgodnie z wytycznymi zdrowia
publicznego zagwarantować bezpieczeństwo rodzinom i dzieciom, które będą brały
udział w naszych jesiennych programach, a równocześnie zapewnić im ważne
doświadczanie duchowe i rozwój intelektualny.

Jak się zarejestrować?
Skontaktuj się ze swoją parafią aby zarejestrować się już dziś. Zarejestruj się jak najszybciej,
aby Twoja parafia miała wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do przyjęcia
Waszego dziecka w ramach programu edukacji religijnej.
Dziękujemy za oddanie Jezusowi, Jego misji i Jego Kościołowi! Mamy nadzieję, że spotkamy
się tej jesieni z Wami i Waszymi dziećmi!

