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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ КАТОЛИЦЬКИХ ШКІЛ
Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока
Єпископ Помічник Іван Бура
Єпископ Помічник Андрій Рабій
Національний тиждень Католицьких шкіл пройде з 28 січня по 3 лютого 2018
р. в Українській Католицькій Школі св. Миколая в Майнерсвилл, Пенс., Українській
Католицькій Школі св. Миколая в Пассейку, Н. Дж., Українській Католицькій Школі
Успення Пресвятої Богородиці в Перт Амбой, Н. Дж., та в Василіянській Академії
на Факс Чейч, Пенс.
Тема цьогорічного тижня: «Католицькі школи: Навчай. Служи. Веди. Досягай
успіху», - вказує на те, ким покликаний бути кожен, хто пов'язаний з католицькою
школою. Наші школи відзначають цей тиждень літургіями, днями відкритих дверей
та різноманітними заходами для учнів, родин, парафіян і членів громади. Цими
заходами школи звертають увагу на вартості, які пропонує католицька освіта
молодим людям, їх внесок в життя Церкви, місцевої громади та країни.
Ми сердечно дякуємо всім, хто є членом родин наших чотирьох шкіл. Ми високо
цінуємо і вдячні духовенству, сестрам монахиням, адміністраторам, вчителям і
всім, хто їх підтримує, за уділення своїх талантів і знань. Це дає можливість кожній
школі відображати багатство життя в Ісусі Христі.
Окрема подяка батькам, які, прагнучи найкращого для своїх дітей, уділяють
свою любов і підтримку працівникам шкіл та студентам. Ми захоплені вашою
величезною особистою та фінансовою жертовністю у забезпеченні високих
стандартів освіти та релігійного формування ваших дітей.

Понад усе ми захоплюємося і бажаємо найкращого кожному студенту кожної
школи. Найвищі ідеали католицької школи можуть лише заохочувати кожного
студента домагатися бути найкращим у навчанні, у пошуку шляхів застосування
своїх знань для служіння іншим і в прикладі провідництва. Ми молимося за
кожного студента, який зростає в навчанні та зрозумінні необхідності досягнення
найвищих результатів у своїй католицькій школі. Ви всі зростатимете через
близькість з Ісусом, коли намагатиметеся повністю відповідати своєму покликанню
бути відданими студентами гідних українських католицьких шкіл.
Ми особливо вдячні за змістовний приклад досконалості, який кожна школа
показує Церкві і громаді, складовою частиною яких вона є. Досягання високих
стандартів в католицькій освіті позитивно заохочує інших виділятися особистістю
та способом життя в своїй громаді. Католицька школа здійснює свою місію
натхнення інших до досконалості, і таким чином до повноцінного життя в Ісусі
Христі.
Особливо помічними є окремі організації та бізнеси, які надають фінансову
підтримку нашим українським католицьким школам. Доброчинні внески від осіб і
груп, які прагнуть підтримати католицьку освіту і релігійне формування в наших
школах, полегшують ці завдання.
Такі поважні доброчинці справді живуть
закликом Ісуса Христа до повноти життя. Що може бути кращим, як уділення від
своїх статків і благословення дітей, які зростають у пізнанні віри? Обирайте
фінансову підтримку наших українських католицьких шкіл у здійснені їхнього
святого завдання вчити і приготовляти наших дітей до навчання, служіння.
провідництва та успіху.
Усі, хто дотичний до українських католицьких шкіл, будуть в особливий
спосіб згадані в наших молитвах впродовж Національного тижня католицьких шкіл.
Нехай наші серця сповняться вдячністю, щоб ми всі продовжували зростати в
наших громадах через нашу віру, знання і служіння Богові.
Нехай Бог щедро благословить вас лише йому відомими шляхами!
Січень 2018 р.

