I Komunia Święta
Wpisany przez Administrator
niedziela, 29 września 2013 23:39 - Poprawiony środa, 21 kwietnia 2021 11:32

Przygotowanie w parafii do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci z III
klasy szkoły podstawowej:
Zanim dziecko przystąpi do I Komunii św. powinno 1.
uczestniczyć z rodzicami w niedzielnej Mszy św. w Ochli
2. uczęszczać na katechizację w szkole
3. nauczyć się katechizmu do I Komunii św. i zdaje najpierw u rodziców, następnie u katechetki
a potem u księdza proboszcza
4. Dzieci w październiku uczęszczają na różaniec we wtorki i piątki na godz.18.00
5. Dzieci w Adwencie uczestniczą w roratach
6. Dzieci w Wielkim Poście uczestniczą w co tydzień w Drodze Krzyżowej
7.Przed I Komunią dzieci zdają egzamin w całości z katechizmu.
I KOMUNIA ŚWIĘTA 9.05.2021r. godz. 10.30
SPOTKANIA Z RODZICAMI:
1/ 25 września 2020 ( w kościele) - po mszy św o godz. 18.30
2/ Poświęcenie różańców 2 październik 2020 (piątek) godz. 18.00
3/ Do 25 października 2020 dzieci zdają modlitwy 1 - 6 włącznie
4/ Do 19 listopada 2020 dzieci zdają modlitwy 7 - 12 włącznie
5/ 8 grudnia 2020 18.00 msza św.Podczas mszy św. dzieci będą miały poświęcenie
cudownych medalików - proszę nabyć we własnym zakresie
6/ 19 stycznia 2020 spotkanie dzieci i rodziców (zamawianie szat liturgicznych)
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7/ 2 luty 2020
(niedziela) 12.30 poświęcenie świec.
8/ Do 14 marca 2021 dzieci zdają modlitwy od 13 - 24
9/
Dzieci, które szyły szaty proszone są, aby przybyły z rodzicami odebrać je w sobotę 27
marca po mszy św. na godz.9.00.
10/ Spotkanie dzieci i ich rodziców w środę 14 kwietnia 2021 r. o godz. 18.30 po mszy św.
wieczornej
11/
Spotkanie dzieci i ich rodziców w środę 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18.30 po mszy św.
wieczornej - zdanie formuły spowiedzi świętej

12/

Spotkanie dzieci i ich rodziców w środę 28 kwietnia 2021 r. o godz. 18.30 po mszy św.
wieczornej - EGZAMIN + PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

13/ 4,5,6 (wtorek, środa, czwartek) maj - próby przed komunią św. godz. 17.00.
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