Informacje dotyczące uroczystości pierwszokomunijnych:
Po raz drugi stanęliśmy wobec trudnych wyborów dotyczących czasu Pierwszej
Spowiedzi i Pierwszej Komunii naszych dzieci. Jeszcze trudniejszym jest fakt, że nasze
dzieci nie miały i nie mają spotkań normalnych, które w jakiś szczególny sposób przybliżały
świętość kościoła, świętość uroczystości Pierwszej Komunii św.
Z całą świadomością rodziny stanęły wobec potrzeby szczególnego świadectwa wiary.
Tym świadectwem jest udział we mszy świętej z zachowaniem obostrzeń pandemicznych,
tym świadectwem jest modlitwa rodzinna w domu, wyciszenie rodziny i przeżycie
Eucharystii w Domowym Kościele. Niech ta potrzeba będzie w najbliższym czasie naszą
szczególną troską, bez względu na czas uroczystości.
Rodzina katolicka winna patrzeć w przyszłość i czynić wszystko, aby codzienne
świadectwo wiary pomogło dziecku w kolejnych miesiącach i latach życia uczestniczyć
w niedzielnej Eucharystii, przystąpić do miesięcznej spowiedzi, modlić się …
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny mszy św. pierwszokomunijnych dla dzieci Szkoły nr 19:
Szkoła nr 19 kl.3 A
Szkoła nr 19 kl.3 C
Szkoła nr 19 kl.3 B

22 maja
2021
23 maja
2021
12 czerwca 2021

godz.11.oo sobota
godz.13.oo niedziela
godz.11.oo sobota

Próby PSP 19 kl. A i kl. C rozpoczną się początkiem maja
Próby PSP 19 kl. B rozpoczną się po 23 maja !

Spotkanie rodziców dzieci Szkoły 19 wszystkich klas
we wtorek 11 maja - godz. 18.45
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny mszy św. pierwszokomunijnych dla dzieci Szkoły nr 9:
24.04.2021 sobota godz.10.30
24.04.2021 sobota godz.12.00
22.05.2021 sobota godz.13.00

PSP 9 - kl. A
PSP 9 - kl. B
PSP 9 - kl. S

Próby dzieci ze Szkoły 9 klasy A i klasy B:

3a
3a
3a

sobota
poniedziałek
poniedziałek
3 b sobota
3 b wtorek
3 b wtorek

10.04. - godz.12.oo
12.04. - godz.18.30
19.04. - godz.18.30
10.04. - godz.13.oo
13.04. - godz.18.30
20.04. - godz.18.30

Próby PSP 9 klasy S od początku maja !
Uroczystość Spowiedzi Świętej dla PSP 9 dla kl.A i kl.B - czwartek 22.04.
3 a czwartek
3 b czwartek

22.04. - godz.15.oo
22.04. - godz.15.45

Spotkanie Rodziców dzieci Szkoły 9 – wszystkich klas
w poniedziałek 19 kwietnia - godz. 20.oo

