BIAŁY TYDZIEŃ 16-20 MAJA 2016 7:00PM
Od poniedziałku do piątku świętujemy BIAŁY TYDZIEŃ.
Spotykamy się codziennie na Mszy świętej: 7:00pm a po Mszy na nabożeństwie majowym.
W poszczególne dni będziemy modlić się w podanych intencjach. Proszę też o przygotowanie
z dziećmi proponowanych zadań, które pomogą im bardziej świadomie uczestniczyć we Mszy
Świętej.
DZIEŃ
TYGODNIA

W TYM DNIU
MODLIMY

SIĘ:
Poniedziałek Za rodziców i
najbliższych
16 maja

ZADANIE DO WYKONANIA

Serduszka na nich napisany
dobry uczynek uczyniony
Rodzicom przed przyjęciem
Pierwszej Komunii Św.

2A
Poświęcenie
pamiątek I
Komunii
2B
W dniu dzisiejszym pamiętamy o Rozdanie Różańca
Misjach Świętych i osobach
Dobroci i
chorych
Modlitwy dla
osoby chorej

Wtorek
17 maja

Za Misje i
chorych

Środa
18 maja

Za Ojczyznę
Polskę i Stany
Zjednoczone

Napisać modlitwę za nasza
Ojczyznę, w której żyjemy oraz
za Polskę, skąd wywodzą się
nasze korzenie z prośbą o
umocnienie wiary o nawrócenie
dla grzeszników

Dziękujemy za
dar Eucharystii
modlimy się za
księży i o nowe
powołania
kapłańskie i
zakonne

Modlitwa o powołania
kapłańskie i zakonne w
kształcie RYBY.
Na kartce wyciętej w kształcie
Ryby napisać modlitwę
dziękczynną za dar kapłaństwa,
za kapłanów, którzy nam
posługują i odmówić modlitwęprośbę o dar 1 powołania
kapłańskiego i zakonnego z
naszej parafii w roku 2016
Postanowienia obchodzenia I
Piątków Miesiąca.
Dziecko przynosi własnoręcznie
napisane postanowienie obejścia
9 piątków Miesiąca.

Czwartek
19 maja

Piątek
20 maja

Dzień
wdzięczności
Panu Bogu za
dar Jego
Miłosierdzia

PRZYGOTOWANIE
LITURGII

2C
Rozdanie
Obrazków
Pamiątki Pierwszej
Komunii św. i
obrazka Matki
Bożej z Guadalupe
2D

Rozdanie
obrazków z
I spowiedzi św.

2E
Rozdanie
Książeczek na
Pierwsze Piątki
miesiąca.

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Próby przed I Komunią św.: 2, 4, 9, 10 maja o godz. 6:30 wieczorem. Obecność dzieci na
wszystkich próbach jest obowiązkowa.
I spowiedź odbędzie się w czwartek, 12 maja o godz. 6:00 wieczorem.

W dniu I Komunii św. w tym tak wielkim dniu dla Waszego dziecka bardzo ważne jest, aby jego
najbliżsi też przyjęli komunię świętą. Możliwość spowiedzi dla rodzin będzie przez cały tydzień pół
godziny przed Mszą św. wieczorną o godz. 6:30 lub w ten sam dzień co pierwsza spowiedź dzieci.

I KOMUNIA
Zbiórka w Dzień I Komunii św. przed kościołem O GODZ. 10:30 w kolejności – tak jak na próbie.
Za dzieckiem stoją tylko jego rodzice, którzy błogosławią swoje dziecko i trzymają świecę. Reszta
rodziny zajmie miejsca w kościele. Dla rodziców będą podpisane ławki. Plan rozmieszczenia
rodziców w ławkach będzie podany na ostatniej próbie.
W dniu I Komunii proszę pamiętać o zabraniu świecy, różańca i książeczki. Dzieci z
niezapalonymi świecami wejdą w procesji do kościoła .
Przygotowanie dzieci i dekoracje. Rodzice proszą, aby nie dekorować świec, aby tym nie rozpraszać
dzieci. Stroje są jednakowe, proszę nic nie upiększać, nie nakładać makijażu dziewczynkom nie
malować, mają wyglądać skromnie.
Zakaz fotografowania i nagrywania podczas Pierwszej Komunii św. Cała Uroczystość będzie
nagrana oraz będzie umieszczona na stronie internetowej (szczegóły podam później). W czasie Mszy
św. nikt z rodziny nie może podchodzić do prezbiterium, aby nagrywać wideo czy robić zdjęcia.
Bardzo proszę uczulić o tym najbliższych z rodziny. Pan Fotograf przyniósł do pokazania kilka zdjęć,
kiedy w momencie przyjęcia Komunii św. zamiast samego dziecka są jeszcze inne osoby na planie. A
tego byśmy nie chcieli w naszym przypadku. Po Mszy św. będzie możliwość robienia zdjęć
indywidualnych i rodzinnych we własnym zakresie.
Prośba. Proszę zwrócić uwagę dzieciom na ważność zbliżającego się dnia I Komunii Świętej. Dzieci
przyjmują do swego serca – BOGA. Niech nic nie odwrócić ich uwagi od Najważniejszego
GOŚCIA. Niech prezenty z tej okazji i przyjęcie pozostaną dla dzieci niespodzianką, aby całe
przygotowanie nie poszło na marne. Radość z przyjęcia Jezusa w Pierwszej Komunii Świętej niech
stanie się ich największą radością. Po przyjęciu Komunii proszę też własnymi słowami nauczyć dzieci
modlitwy dziękczynienia, aby był to moment modlitwy w ciszy i przywitania Jezusa. Ja będę też
dzieciom o tym mówić, ale to, co dzieci usłyszą od Rodziców zapada im głęboko w serca.
Biały Tydzień rozpoczyna się już w niedzielę 15 maja. Spotykamy się na Mszy św. o godz.
10:15rano. Później przez cały tydzień do piątku włącznie przychodzimy na Mszę św. o godz. 7:00
wieczorem. Każda Msza św. w Białym Tygodniu będzie szczególna .
22 maj (niedziela) wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej w Merrillville, IN
miejsca
pielgrzymkowego metropolii Chicago. O godz. 12:00 będzie odprawiona Msza św. w intencji dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodzin. Po Mszy będzie możliwość zobaczenia ruchomej szopki
Bożonarodzeniowej. Po Mszy św. czas wolny. Sanktuarium ma piękny park, dużo miejsca do zabaw
na świeżym powietrzu i do spędzenia wspólnie czasu w gronie rodzinnym. Dlatego też dojazd do
sanktuarium jest w zakresie własnym, można oczywiście zabrać więcej osób. Po Mszy św. będzie
można skorzystać z kafeterii przy sanktuarium i zakupić sobie obiad, lub zabrać posiłek ze sobą( styl
piknikowy).
29 maja – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. Zapraszam wszystkie dzieci w strojach
komunijnych na Mszę św. o godz. 12:30 a później na procesję do czterech ołtarzy.

