I Komunia Święta

I KOMUNIA ŚW. W ROKU 2020 -

NIEDZIELA - 10 maja - godz. 11.00

OGŁOSZENIA!

*********************************************************
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1. Msza Św. DLA WSZYSTKICH DZIECI w każdą niedzielę o godz. 11.00

- raz w miesiącu MSZA Św. o godz. 15.00 - przygotowująca do Uroczystości I
Komunii Św.

TERMINY MSZY Św. w roku szkolnym 2019/2020 - zaplanujmy czas!
- 29 września 2019 r. - godz. 15.00
- 20 października 2019 r. - godz. 15.00
- 17 listopada 2019r. - godz. 15.00r.

- 15 grudnia 2019 r. - godz. 15.00

- 12 stycznia 2020 r. - godz. 15.00
- 16 lutego 2020 r. - godz. 15.00
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- 15 marca 2020 r. - godz. 15.00
- 05 kwietnia 2020 r . - godz. 15.00
--------------------------------------------------------------------------------------- * I KOMUNIA Św. - 10
maja 2020 r. - godz. 11.00 - ( ustawiamy się przed kościołem 15 min.wcześniej)
* BIAŁY TYDZIEŃ - (poniedziałek - piątek) - godz.16.30
* NA ZAKOŃCZENIE BIAŁEGO TYGODNIA czyli w SOBOTĘ - 16 maja 2020 r. wyjazd do
Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie
- Msza Św. o godz. 9.30
- wspólna modlitwa przy źródełku
- ognisko
PROSIMY RODZICÓW O ZAPLANOWANIE CZASU na ten wyjazd!
----------------------------------------------------------------------------------

15 minut wcześniej pan organista uczy dzieci i rodziców ŚPIEWU piosenek
eucharystycznych.

Na tej Mszy Świętej dzieci:
- czytają Słowo Boże,
- śpiewają psalm,
- mówią modlitwę wiernych,
- niosą dary + komentarz do tych darów.
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Wcześniej (najczęściej w sobotę) przed niedzielną Mszą Św. jest próba. Chodzi oto, by
dzieci "oswoiły" się z mikrofonem i nauczyły mówić przez mikrofon (wyraźnie i
wolno!!!!). Proszę, by rodzice pomogli swemu dziecku w dobrym przygotowaniu się do
niedzielnej Eucharystii.

*****************************************************

Niech dobry Bóg błogosławi radosny trud przygotowań do pełnego uczestnictwa w
Sakramentach Pokuty i Eucharystii.

*****************************************************

W ZAKŁADCE "MATERIAŁ DO OPANOWANIA" znajdują się modlitwy tzw. "Mały
Katechizm"
oraz
mate
ria
ł
do opanowania przez dziecko w ramach przygotowań

do Sakramentu Pokuty i Uroczystości I Komunii Św. PROSZĘ GO WYDRUKOWAĆ "zrobić książeczkę"
- i już można się przygotowywać.
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- Bardzo proszę nie uczyć dziecko "materiałów" na pamięć lecz w miarę możności
własnymi słowami, tyle ile zapamięta.
- MODLITWY najlepiej uczyć dziecko poprzez WSPÓLNĄ codzienną modlitwę.
- Wszystko można zdawać w kościele po każdej Mszy Św. u księdza proboszcza lub u
pani katechetki.

Pragnę nadmienić, że jest wiele pozycji książkowych dla dzieci i rodziców (w internecie,
księgarniach religijnych), które wspaniale pomagają w dobrym przygotowaniu i
zrozumieniu tych ważnych treści.

******************************************************
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Proszę o pomoc dziecku czyli o wspólne, RADOSNE uwielbianie Pana Boga ŚPIEWEM!

****************************************************

Prosimy o utrwalanie modlitw, które dzieci opanowały w kl. I i II (Skład Apostolski;
Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Aniele Boży; Chwała Ojcu; Akty: wiary, nadziei, miłości i
żalu, Wieczny odpoczynek, Któryś za nas,).

Proszę, aby dzieci systematycznie uczyły się tzw. materiału komunijnego czyli
wiadomości katechizmowych
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