
Plan przygotowań do I-komunii św. dzieci i rodziców;  
klas III  -  16/17 maja 2015r.

I-grupa klasy; a/b/c – Niedziela g.11.oo
II-grupa klasy d/e i innych szkół – Niedziela g.13.oo
III-grupa sobota g.16.oo ?
Na wszystkie spotkania proszę oboje rodziców!

Spotkanie organizacyjne –   15 września, poniedziałek, g.18.30                 
Proszę o akty chrztu (ad sacra) do końca października

1 października, środa g. 18.30  - poświęcenie różańców                         
(będą dostępne w naszym sklepiku i zakrystii)

Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o g.17.30

20 listopada, czwartek g. 18.30 -   poświęcenie książeczek  
(od niedzieli 9.XI,dostępne w sklepiku i zakrystii)

Roraty – od poniedziałku do piątku o 6.30 - od 1 grudnia

8 grudnia, czwartek g. 18.  30     – Msza św. poświęcenie medalików

14 grudnia, niedziela – Msza św. g. 17.00
- rozmowa o Mszy św. i małym katechiźmie.  

26 grudnia  g.12.15 - spotkanie z dziećmi przy żłóbku

2 lutego 2015r. g.18.30 - na Mszy św., odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych, poświecenie świec

Dzieci klasy III uczestniczą w niedzielnej Mszy św.  
o g.11.oo
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