KALENDARIUM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2017/2018:
MIESIĄC

O CO CHODZI:
Zebranie z Rodzicami
Zapisy: kancelaria
Rodzice przychodzą z dzieckiem

TERMIN:
13.09 godz. 19.30 /środa/ - kościół
18.09 godz. 17.30-19.00 /poniedziałek/
19.09 godz. 17.00-19.30 /wtorek/
20.09 godz. 16.00-18.30 /środa/

Msza na rozpoczęcie przygotowania z
uroczystym błogosławieństwem dla
Dzieci i poświęceniem róŜańców
Spotkanie dla Rodziców

28 września /czwartek/ o godz. 18.30

Wrzesień 2016:

październik:

listopad:

grudzień:

styczeń 2017:
luty:

marzec:

kwiecień:

Udział w naboŜeństwie róŜańcowym
Udział w Balu Wszystkich Świętych
Spotkanie dla Dzieci – poświęcenie
ksiąŜeczek
Spotkanie dla Rodziców
Spotkanie dla Dzieci – poświęcenie
medalików
Spotkanie dla Rodziców
Udział w roratach
Spotkanie z Rodzicami - NIE
Spotkanie dla Dzieci - jasełka
Spotkanie dla Dzieci – poświęc. świec
Spotkanie z Rodzicami
Spotkanie dla Dzieci – prowadzenie
Drogi KrzyŜowej
Spotkanie dla Rodziców
Udział w Drodze KrzyŜowej w
Wielkim Poście
Spotkanie dla Rodziców
Spotkanie dla Dzieci

maj:

Uroczystość I Komunii świętej
Biały Tydzień
Pielgrzymka dziękczynna
za I Komunię Św.
Msza święta i procesja BoŜego Ciała

9 lub 12 października o godz. 19.30
/aula na plebanii/
od poniedziałku do soboty o godz. 17.00
30.10 od godz. 17.00 /kościół i szkoła/
9 listopada /czwartek/ o godz. 18.30
13 lub 16 listopada o godz. 19.30
/aula na plebanii/
8 grudnia /czwartek/ o godz. 18.00
11 lub 14 grudnia o godz. 19.30 /aula na plebanii/
od poniedziałku do soboty o godz. 6.30
----------------------------------------------------14 stycznia po Mszy Św. o 10.30
2 lutego /piątek/ o godz. 18.00
5 lub 8 lutego o godz. 19.30 /aula na plebanii/
9 marca /piątek/ o godz. 17.00
12 lub 15 marca o godz. 19.30 /aula na plebanii/
piątki o godz. 17.00
9 lub 12 kwietnia o godz. 19.30
/aula na plebanii/
próby popołudniu w kościele: I grupa: od
16.00 do 17.00, II grupa: od 17.00 do 18.00
niedziela 20 maja o godz. 10.30 i 12.00
21 – 26 maja o godz. 18.00
poniedziałek, 28 maja o godz. 8.00 wyjazd
/propozycja jeszcze nie uzgodniona ze szkołą/
czwartek, 31 maja o godz. 16.00

Zachęcam chłopców do słuŜenia przy ołtarzu jako ministrant – zbiórka, czwartek 17.00 – 17.45
Zachęcam dziewczynki do śpiewu w Scholi „Świętojańskie Nutki” – próby, piątek 17.00 – 18.30
Zachęcam do wspólnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. o godz. 10.30

Modlitwa dla Rodziców:
Ojcze w niebie, uczyń mnie lepszym rodzicem. Naucz mnie rozumieć moje dzieci, słuchać cierpliwie wszystkiego, co chcą
mi powiedzieć, łagodnie odpowiadać na wszystkie ich pytania. Powstrzymuj mnie przed przerywaniem, gdy mówią lub
sprzeczaniem się z nimi. Uczyń mnie tak miłym dla nich, jak ja chciałbym, by one były dla mnie. Obym nigdy nie śmiał się
z ich błędów i nie uciekał się do szyderstwa, kiedy mnie irytują. Napełnij mnie ufnością, bym mógł spełniać wszystkie ich
uzasadnione prośby i odwagą, bym potrafił odmówić im przywilejów, które przyniosą im szkodę. Obym nie odbierał im
okazji do rozmyślań, dokonywania wyborów i podejmowania samodzielnych decyzji, wtedy gdy sytuacja na to pozwala.
Uczyń mnie bezstronnym, sprawiedliwym i łagodnym. Uczyń mnie takim – jak Ty sam chcesz. Amen.

KONTAKT DO KS. RYSZARDA GACKA: 501 19 65 69, mail: rgacek@poczta.fm

