➢
INFORMACJIE DLA RODZICÓW, DZIECI KOMUNIJNYCH

➢

7 października

- poświęcenie Różańców

11 listopada

- poświęcenie Książeczek do nabożeństwa

Po pierwsze Kochani musicie pamiętać, że to WY! odpowiadacie przed Bogiem

25 listopada

- przychodzimy w KORONACH

i Kościołem za religijną formację swoich dzieci od chwili Chrztu Świętego, aż

9 grudnia

- poświęcenie Medalików Matki Bożej

do osiągnięcia ich dojrzałości. Niezwykle istotnym momentem w rozwoju

6 stycznia

- przebrani za kolędników!

religijnym dziecka jest Pierwsza Komunia św. Zapytaj siebie: Kiedy TY byłeś

13 stycznia

- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - poświęcenie świec

ostatni raz u komunii?! Dziecko CHCE brać z Ciebie przykład. Jesteś dla Niego

17 lutego

- poświęcenie Pisma Świętego

WZOREM!!!
➢

Dzieci do Pierwszej Komunii Świętej zgłaszamy BEZPOŚREDNIO do ks. Macieja
– do 15 października!!!

➢ Spotykamy się W NIEDZIELĘ o godz. 10.30 - MSZA ŚWIĘTA

24 marca
14 kwietnia
➢

WIELKOPOSTNA
- konkurs PALM!!

DZIECI BIORĄ UDZIAŁ w:
RÓŻANIEC – Październik - środa, godz. 17.00 RÓŻANIEC DLA DZIECI!

Bez Tego wszystkie i Moje i Twoje starania na nic!

RORATY - Grudzień - od poniedziałku do piątku o godz. 6.3O Roraty (dzieci
przynoszą ze sobą lampiony);
DROGA KRZYŻOWA - marzec/kwiecień -piątek godz. 17.15 - Droga Krzyżowa

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK KAŻDEGO MIESIĄCA!!!
➢ Współpracuj z ks. Proboszczem, Panią Katechetką i Ks. Maciejem.
➢

Pierwsza Komunia św. odbędzie się w dniu 26 maja 2018 o godz. 10.oo.

➢

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św. SKROMNIE UBRANI- zachęcam by

➢

Biały Tydzień trwa od 27 MAJA do 1 CZERWCA i dzieci zobowiązane są do

w Szczecinie; POZWOLENIE PROBOSZCZA na przystąpienie do Komunii św. w
naszej parafii w wypadku zamieszkania dziecka poza naszą parafią.
➢

Szatach Liturgicznych, w których przystępowało do Komunii Św.
➢

Książeczki oraz obrazki rozprowadzał będzie Ks. Maciej.

➢

Różańce dzieci otrzymają od Księdza Proboszcza.

➢

Rodzice natomiast indywidualnie zapewniają dziecku: świece, medalik,
Pismo Święte.
Dzieci nieochrzczone lub te, które przyjęły Sakrament Chrztu Świętego w
innej wspólnocie chrześcijańskiej należy zgłosić jak najszybciej do ks.
Macieja.

Wszystkie wyżej wymienione sprawy należy załatwiać i konsultować z Ks.
Maciejem ☺

przyjścia na Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30 a później pozostają na Mszy
Św. o godz. 18.00. Przez cały Biały Tydzień dziecko przychodzi do Kościoła w

Wraz ze zgłoszeniem dziecka do Komunii, w miarę szybko należy DONIEŚĆ
METRYKĘ CHRZTU, jeśli dziecko jest ochrzczone poza parafią świętego Jakuba

były to ALBY!

➢

- zbiórka słodyczy dla biednych dzieci – JAŁMUŻNA

OBOWIĄZKOWA!
➢ Spotkania formacyjne w katedrze raz w miesiącu –

➢

Terminarz POŚWIECENIA (Msze święte niedzielne);

➢

W planach Komunii Świętej /MAJ/ proszę uwzględnić popołudniowe spotkanie
w Kościele o godz. 19.oo /PRÓBY, PODEJŚCIA, ĆWICZENIA, WIERSZYKI ITP.
ITD./

INFORMACJE NA BIEŻĄCO:
www.katedra.szczecin.pl oraz
https://www.facebook.com/KatedraSzczecin
KONTAKT:
maciejwagner1@gmail.com

