POLISH TEACHERS ASSOCIATION
IN AMERICA, INC

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
6544 W. Higgins Ave. Chicago, IL 60656

Msza Graduacyjna 2018
1.Powitanie - informacje wstępne
2.Drugie zebranie kwietniowe, którego celem będzie podpisywanie dyplomów odbędzie się 25 kwietnia
o godzinie 6.00 po południu, proszę o przyniesienie zdjęć absolwentów, format 2 x 2
3.Podczas zebrania 11 kwietnia odbędzie się losowanie przydziału czynności podczas mszy
(dary należy kupić we własnym zakresie)
4.Na stronie internetowej Zrzeszenia znpusa.org umieszczone zostaną informacje dotyczące:
- planu parkingów: 3 kościelne, 2 bankowe,1 sklepowy
- przepisy dotyczące postępowania członków pocztu sztandarowego
- teksty pieśni - każda szkoła drukuje dla swoich uczniów, prosimy by przygotować uczniów do śpiewu
Informacje ogólne:
sztandary: podpisana podstawa - ustawiona przed mszą po stronie, po której siedzi szkoła,
Proszę pamiętać o zabraniu podstawy po zakończeniu mszy
przepisy o poczcie sztandarowym:
*poczet powinien znać i rozpoznawać sztandar swojej szkoły,
*szarfa przewieszona z prawego ramienia do lewego biodra zapięta agrafką (przednia wstęga na tylnej),
szarfa - biały kolor u góry,
*sztandarowy i asysta - białe rękawiczki,
podczas wchodzenia wyprostowana prawa ręka sztandarowego trzyma drzewce na jego zakończeniu
(na wysokości biodra) , lewa ręka podtrzymuje drzewce w połowie długości,
*zatrzymanie pocztu przed ołtarzem,
*skłon głowy - nie całego ciała
ustawienie szkół przed kościołem:
*kolejność wejścia do kościoła zostanie przedstawiona na zebraniu 25 kwietnia i umieszczona na stronie
internetowej ZNP znpusa.org
*uczniowie wchdzą według podanego planu, w razie niepogody uczniowie przed mszą siedzą w ławkach,
a wchodzą tylko poczty sztandarowe
porządek wprowadzenia szkół do kościoła:
>poczet sztandarowy szkoły, dyrektor, nauczyciel-wychowawca, prezes, uczniowie, idący z rękami opuszczonymi
wzdłuż ciała
>uczniowie po wejściu do ławek zajmują pozycję stojącą - Gaude Mater Polonia
>nauczyciele, rodzice proszeni są o zajęcie miejsc w regularnych ławkach
>wyprowadzenie sztandarów z kościoła następuje po błogosławieństwie:
>poczet sztandarowy winien siedzieć z klasą w miejscu, które pozwoli na szybkie opuszczenie ławki i podejście
do sztandaru
>na znak organizatora poczty sztandarowe podchodzą do sztandaru i naprzemiennie opuszczają świątynię, po
wyjściu pocztów ze świątyni wychodzą uczniowie, delegacje szkolne i rodzice

rezerwacja miejsc:
goście honorowi
delegacje szkolne
maturzyści, pełniący role podczas sprawowania mszy świętej ( czytania, modlitwy wiernych, dary)
rezerwacja miejsc dla uczniów z czytaniami i komentarzami:
pierwsza ławka po lewej stronie - wyznaczeni uczniowie zgłaszają się o 2.00 po południu
rezerwacja miejsc dla uczniów niosących dary:
w połowie kościoła - wyznaczeni uczniowie zgłaszają się o 2.00 po południu
prosimy o zdyscyplinowanie uczniów i przygotowanie ich do czytań
prosimy dokonać wyboru delegacji i przygotować młodzież do odbioru dyplomów
- uścisk ręki Konsula RP i Prezesa ZNP
- 2 uczniów i wychowawca klasy: każdy z uczniów odbiera jeden zestaw dyplomów:
* dyplomy ZNP,
* dyplomy Konsulatu RP
- uczniowie podchodzą pierwsi, za nimi wychowawca
informacje dotyczące mszy zostaną zamieszczone na stronie znpusa.org w zakładce Msza Graduacyjna
oraz zostaną wręczone dyrektorom szkół na zebraniu 25 kwietnia:
- kolejność wchodzenia do kościoła
- plan ustawienia szkół przed kościołem
- zadania dla szkół
- plan kościoła - miejsca siedzące
- wyjście z kościoła - podejście naprzemienne (z prawej/z lewej strony) pocztów sztandarowych do
ołtarza - ukłon, wyjście ze sztandarem spoczywającym na ramieniu. Za pocztami świątynię
opuszczają uczniowie i delegacje, a za nimi rodzice
na stronie znpusa.org dostępny będzie:
- link do live stream
prosimy i przypominamy o wyciszeniu telefonów komórkowych na czas mszy!!!
prosimy uprzedzić rodziców by nie podchodzili do ołtarza w celu wykonywania zdjęć!!!
prosimy szkoły o zabezpieczenie wody dla swych uczniów!!!
prosimy, by młodzież była stosownie ubrana!!!
prosimy, by młodzież była wyposażona w togi i czapki graduacyjne!!!

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich organizator Mszy Świętej Graduacyjnej uprzejmie dziękuje
Państwu za wzorową współpracę.
Pytania i sugestie prosimy kierować do wiceprezes Heleny Sołtys
telefon: 847 224-4559
e-mail: helenamariasoltys@gmail.com

