Ogłoszenia I Komunia święta SP 83 - termin 20.05.2018
PRÓBY DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ MAJ 2018 R - WSZYSTKI PRÓBY SĄ OBOWIĄZKOWE
Próby śpiewu: 19 i 26 kwietnia - godz. 17.00 - ok. 17.50/18.00 - czwartek
PRÓBY DO I KOMUNII:
➢ 11.05.2018 próba - ustawienie dzieci - piątek 16.30 - ok. 18.00
➢ 14.15.16.17. 05 . 2018- pn - czw - próby komunia 16. 30 - ok. 18.00
* dzieci wyznaczone do śpiewu indywidualnego podczas I Komunii świętej będą miały dodatkowe próby
śpiewu po ustaleniu z katechetą i organistą/ przed lub po próbach ogólnych
19.05.2018 - SOBOTA - Spowiedź święta
➢ Spowiedź święta -(dzieci i rodzice) 19.05.2018 - sobota godz. 9.30 zbiórka przed kościołem
Na spowiedź dzieci przynoszą książeczkę do nabożeństwa / ubiór dowolny, schludny/,
spowiedź Rodziców/ Rodzin po spowiedzi dzieci
20.05.2018 - NIEDZIELA - I Komunia Święta
➢ I Komunia święta 20.05.2018 godz. 10.00 zbiórka przed kościołem
Co przynieść - rano: alba, na wierzch krzyżyk - tau, książeczka do nabożeństwa
➢ Nabożeństwo popołudniowe niedziela 20.05.18 godz 15.30.+ poświecenie obrazków+ zdjecia
grupowe - zbiórka w kościele na wyznaczonych miejscach,
Co przynieść - alba, świeca z okapnikiem/ ochrona przed woskiem/
21-25. 05.2018 - PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK - Biały Tydzień
5. Biały Tydzień 21.05-25.05. 2018 - godz. 18.30 - 19.30- Msza Święta+ nabożeństwo majowe w albach/ dzieci samodzielnie zajmują wyznaczone miejsce w kościele
6. W Białym Tygodniu odbędzie się pielgrzymka dziękczynna dzieci komunijnych i ich Rodzin termin23.05.2018 wyjazd 7.00 / zbiórka 6. 50 przed kościołem- Góra świętej Anny i Jasiona. Koszt pielgrzymki 50 zł dziecko komunijne i każda osoba dorosła, 50% drugie dziecko, trzecie
dziecko gratis.
Plan -Msza św. W bazylice Góra św. Anny, obiad w domu pielgrzyma/zupa lub frytki/, Jasiona rekreacja grill - w cenie pielgrzymki/ co zabrać - szczegóły podam później.
Zapisy na pielgrzymkę i wpłaty do 15.05 18 - Konieczne wypełnienie deklaracji + uczniowie szkoły
83 zgody na wyjazd / druki od M. Kamińskiej/, do towarzyszenia w pielgrzymce zapraszamy również
innych członków rodziny.
7. Uroczystość Najświętszego Ciała I Krwi Jezusa - Boże Ciało 30.05.18 - zapraszamy dzieci w
strojach komunijnych / albach / do uczestniczenia w procesji / dzieci niosą ozdobne poduszki z
symbolami religijnymi, dziewczynki mogą sypać kwiaty - poduszki z kościoła, kwiaty we własnym
zakresie/
Owocnego przeżywania uroczystości. Z pozdrowieniami M. Kamińska

