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Drodzy Rodzice!
W dniu, kiedy przeżywaliście Chrzest św. Waszego dziecka, pragnęliście, by umocnione łaską Bożą wzrastało
w wierze. Zobowiązaliście się także, że będziecie pierwszymi świadkami miłości Boga. Wasze życie
wartościami chrześcijańskim i przykład modlitwy wprowadza dzieci w głębsze poznawanie i ukochanie Ojca
w niebie. Pomocą w poznawaniu i ukochaniu Boga ma być katecheza.
Dlatego zachęcam Was drodzy Rodzice do podjęcia wysiłku, by Wasze dzieci przywozić na zajęcia
katechetyczne. Teraz wspólnie siejemy dobre ziarno w serca Waszych dzieci i miejmy nadzieję, że kiedyś,
wydadzą dobry owoc, który będzie także Waszym szczęściem.
Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego 3 września o godz. 11.15
(podczas Mszy świętej także poświęcenie tornistrów)

PLAN ZAJĘĆ
Grupa przedszkolna: sobota, godz. 11.00 - 11.45 – religia i j. polski
kl. I sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia
godz. 11.00 - 11.45 – j.polski
kl. II sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia
godz. 11.00 - 11.45 – j.polski
kl. III (grupa komunijna):
dzieci, które uczestniczyły w katechezie w klasie II przy naszej parafii:

sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski
godz. 11.00 - 11.45 – religia
kl. III (grupa komunijna):
dzieci, które nie uczestniczyły w katechezie w zeszłym roku przy naszej parafii:

piątek, godz. 16.00 - 16.45 – j. polski;

godz. 16.50 - 17.35 – religia

kl. IV i V (grupa pokomunijna młodsza - I Komunia w 2016 i 2017):
piątek, godz. 16.00 - 16.45 – religia;
godz. 16.50 - 17.35 – j. polski
lub

sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski;

godz. 11.00 - 11.45 – religia

kl. VI i VII (grupa pokomunijna starsza - I Komunia w 2014 i 2015):
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia;
godz. 11.00 - 11.45 – j.polski
Młodzież
piątek, godz. 19.00 - Młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania
piątek, godz. 19.00 - Młodzież, która przyjęła już sakrament Bierzmowania

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich rodziców

na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
w sobotę 2 września o godz. 10.00 w sali parafialnej,
po wspólnym spotkaniu, odbędą się spotkania dla dzieci i rodziców
w poszczególnych grupach wiekowych
w salkach, gdzie będą odbywały się zajęcia.
DNI W KTÓRYCH BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA (piątki/soboty)
Wrzesień: 2, 8/9, 15/16, 22/23, 29/30
Październik: 6/7, 13/14
Listopad: 10/11, 17/18, 24/25
Grudzień: 1/2, 8/9, 15/16
Styczeń: 12/13, 19/20, 26/27

Luty: 2/3, 9/10, 16/17, 23/24
Marzec: 2/3, 9/10, 16/17
Kwiecień: 13/14, 20/21, 27/28
Maj: 4/5, 18/19
Czerwiec: 8/9, 22/23, 28

FERIE I DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
Herbst

Weihnachten

Ostern

Pfingsten

Sommer

23.10.- 4.11. 27.12.- 06.01. 26.03. - 07.04. 22.05.-25.05. 16.07. - 28.08.

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE
ZE SZCZEGÓLNYM UDZIAŁEM DZIECI
DRUGA I CZWARTA NIEDZIELA MIESIĄCA
GODZ. 11.15
Zapraszamy na próby scholi, która będzie śpiewała
w każdą drugą niedzielę miesiąca
podczas Mszy świętych o godz. 11.15.
Próby scholi odbywać się będą w soboty o godz. 12.00

DODATKOWE WYDARZENIA W CIĄGU ROKU

DLA DZIECI
 2 września 2017 - godz. 10.00 - spotkanie organizacyjne dla rodziców
na rozpoczęcie roku szkolnego
 3 września 2017 - godz. 11.15 - Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego,
podczas której zostaną poświęcone tornistry
 17 września 2017 - godz. 12.30 - spotkanie dla rodziców, których dzieci
w maju 2018 przystąpią do I Komunii świętej.
 29 października 2017 - Pochód Wszystkich Świętych
 12 listopada 2017 - w godz. 12.30 - 14.30 - Warsztaty ze świętymi
 18-19 listopada 2017 - wyjazd dla dzieci pierwszokomunijnych (rozpoczęcie
w sobotę o godz. 10.00, zakończenie w niedzielę o godz. 15.00)
 2 grudnia 2017 - godz. 9.00 - Msza św. z poświęceniem lampionów,
opłatków i wieńców adwentowych
 3 grudnia 2017 - godz. 11.15 - Msza św. i spotkanie ze św. Mikołajem
 9, 16, 23 grudnia 2017 - Roraty (sobota, godz. 8.00)
 28 stycznia 2018 - jasełka podczas Mszy św. o godz. 9.30 oraz 11.15
 4 lutego 2018 - zabawa karnawałowa dla dzieci
 17, 24 lutego oraz 3, 10, 17 marca 2018 - Droga krzyżowa o godz. 12.00
 21-22 kwietnia 2018 - wyjazd dzieci pierwszokomunijnych (rozpoczęcie w
sobotę o godz. 10.00, zakończenie w niedzielę o godz. 15.00)
 13 maja 2018 - Dzień Matki i Dzień Dziecka
 20 maja 2018 - godz. 11.15 - I Komunia święta
 26 maja 2018 - pielgrzymka dzieci I Komunijnych do Banneux
 27 maja 2017 - godz. 11.15 - rocznica I Komunii świętej
 16 czerwca 2018 - piesza pielgrzymka rodzin do Sanktuarium w Neviges
 28 czerwca 2018 - godz. 18.00 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego
oraz rozdanie świadectw
 29 czerwca - 1 lipca 2018 wyjazd dla dzieci do Jugendherberge w Solingen
oraz 6 - 8 lipca 2018 wyjazd dla dzieci do Jugendherberge w Xanten

DLA MŁODZIEŻY





2 - 7 kwietnia 2018 - wyjazd dla młodzieży do Paryża
1 - 4 czerwca 2018 – wyjazd na spotkanie młodych na Polach Lednickich
16 czerwca 2018 – piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Neviges
23 czerwca 2018 – Spotkanie Młodych w Concordii

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii świętej w naszej
parafii rozpocznie się we wrześniu. Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dzieci
przygotowywały się do tych sakramentów, powinni zapoznać się z wymaganiami,
jakie Kościół i Parafia stawia dzieciom i ich Rodzicom (Opiekunom). Rodzice,
czując się odpowiedzialni za wychowanie religijne dziecka i pragnąc, aby
dobrze zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem, zobowiązują się do
wypełnienia następujących warunków:
 w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć wraz z dzieckiem we
Mszy św.
 pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału
katechizmowego
 systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę
odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej
Komunii świętej
 wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia
 współpracować z osobą prowadzącą w Parafii przygotowanie do Pierwszej
Spowiedzi i Pierwszej Komunii świętej.

\







SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW,
KTÓRYCH DZIECI ROZPOCZNĄ PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 17 września 2017
po Mszy świętej o godz. 11.15 w sali parafialnej.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
OBEJMUJĘ:
uczestniczenie we Mszy św. w każdą niedzielę i święta nakazane
regularne przystępowanie do spowiedzi świętej
systematyczne i aktywne uczestniczenie w katechezie przygotowującej do
sakramentu Bierzmowania.
uczestniczenie, w miarę możliwości, w nabożeństwach okresowych.
odpowiednie zachowanie w kościele i na spotkaniach.
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