
I-Komunia Święta 

PRÓBY I BIAŁY TYDZIEŃ 

2017 

Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu  

PRÓBY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ 
Poniedziałek – 8 maja   

UWAGA! Nieobecność na tej próbie, nawet jednego dziecka, powoduje duże zamieszanie na następnych próbach. 

Dzieci poznają swoje miejsce w kościele (wg wzrostu) i mają przydzielane zadania na Uroczystość               

godz. 15.30 – PIERWSZA GRUPA 

godz. 16.30 – DRUGA GRUPA 

  

Środa – 10 maja  

godz. 15.30 – PIERWSZA GRUPA 

godz. 16.30 – DRUGA GRUPA 

 

Piątek – 12 maja    

godz. 15.30 – PIERWSZA GRUPA 

godz. 16.30 – DRUGA GRUPA 

 

Sobota – 13 maja godz. 10.00 – wszystkie dzieci  

BIAŁY TYDZIEŃ 
 

Niedziela 14 maja 2017  

PIERWSZA GRUPA  

godz. 10.50 - gromadzimy się przed kościołem - (dzieci i rodzice) 

                    - rodzice udzielą dzieciom błogosławieństwa 

godz. 11.00 - rozpoczęcie uroczystości 

                       w kościele są zarezerwowane miejsca dla rodzin – wchodzą osoby z rezerwacją miejsca, po wejściu   

                       dzieci i rodziców wchodzą pozostali goście 

                       zaraz po Uroczystości pamiątkowa fotografia 

 

DRUGA GRUPA 
godz. 13.20 - gromadzimy się przed kościołem - (dzieci i rodzice) 

                    - rodzice udzielą dzieciom błogosławieństwa 

godz. 13.30 - rozpoczęcie uroczystości 

                       w kościele są zarezerwowane miejsca dla rodzin – wchodzą osoby z rezerwacją miejsca, po wejściu   

                       dzieci i rodziców wchodzą pozostali goście 

                       zaraz po Uroczystości pamiątkowa fotografia 

 

Poniedziałek 15 maja, godz. 17.30 – zapraszamy babcie i dziadków 

 

Wtorek 16 maja, godz. 17.30 – dzień ze Św. Józefem i z ojcami dzieci  

 

Środa 17 maja, godz. 17.30 – dzień z Matką Bożą Pocieszenia i matkami dzieci – dzieci przyniosą różańce 

 

Czwartek 18 maja, godz. 17.30 - dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne           

                                         

Piątek 19 maja, godz. 17.30 –  dzień oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,  

                                                    przynosimy świece – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, jeżeli mogą być –  

                                                    zapraszamy chrzestnych 

 

Sobota 20 maja, godz. 10.00 – zakończenie Białego Tygodnia (w albach)  – Spotykamy się u Ojców Karmelitów  

                                                    w Poznaniu  w Sanktuarium Św. Józefa, dzieciom towarzyszą rodzice i rodzeństwo. 

                                                    Następnie  biesiada w klasztornym ogrodzie. Kiełbaski będą przygotowane, można  

                                                    przynieść co słodkiego i sałatki. Całość koordynuje p. Tomasz Nowak – 602 300 645 

 

Niedziela 21 maja, godz. 12.30 - dzieci przyjdą bez alb  

 

Niedziela 21 maja, godz. 15.00 – poświęcenie rowerów, parada rowerowa – eskorta policji, zabawy na placu 

 


