
Plan spotkań przygotowujących do sakramentu spowiedzi i Komunii Świętej 
w parafii Ojca Pio w Poznaniu.

Grupa 1- KLASY A,B, C, D NIEDZIELA 21 MAJA 2017 GODZ. 11.00                                                              
Grupa 2- KLASY E, F, G, H  i dzieci spoza szkoły NIEDZIELA 21 MAJA 2017 GODZ. 13.00                        
Grupa 3 – dla osób chętnych SOBOTA 20 MAJA 2017 GODZ. 16.00

• 8 września ( czwartek) 18.30 Msza Święta i spotkanie organizacyjne.

• Zapisanie dziecka na spotkaniu indywidualnym z księdzem proboszczem( rodzice i dziecko) 
w biurze parafialnym w dniach  12,  13, 14, 15,  16 września od godz.17.00-18.00 lub w 
sobotę 17.09 od godz. 9.00

• 3 października (poniedziałek)- 18.30 Msza Święta i poświęcenie różańców. Rózańce są w 
naszym sklepiku.

• 8 listopada(wtorek ) – 18.30 Msza Święta i poświęcenie książeczek. Książeczki sprowadzimy 
dla wszystkich dzieci. Proszę nie kupować samemu!

• 8 grudnia(czwartek)- 18.30 Msza Święta i poświęcenie medalików. Medaliki to dowolność 
w wyborze i zakupie przez rodziców

• 6 stycznia( piątek)- 12.15 Msza Święta , po Mszy kolędowanie przy żłóbku.

• 14 lutego(wtorek)- 18.30 Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i 
poświęcenie świec. 

• Wszystkie piątki Wielkiego Postu- Droga krzyżowa – g.17.oo

• 19 marca godz.16.30- Msza Święta z objaśnieniem znaczenia Eucharystii  

• Spotkanie z firmą Vestimentum szyjącą alby – 23.03. czwartek od g.19.30. Firma mieści się 
na Podolanach przy ul Tułodzieckiej 44 w soboty od g.9-14 można indywidualnie zamówić!

• Spotkania z katechistami;Jak przygotować dziecko do spowiedzi i komunii św. (zaproszenie)

• 15 kwietnia(Wielka Sobota) g. 11.00 adoracja przy  Grobie Pańskim

• 21 kwietnia- 18.30- Msza św.  i przygotowanie do spowiedzi

• 22 kwietnia- I spowiedź święta: g. 9.00 grupa I       g.10.00 grupa II    g. 11.00 grupa III            
Próby do Komunii OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!                                                                              
15.05 poniedziałek   godz.15.45-  grupa I     godz. 16.45- grupa II                                                   
16.05.wtorek    godz.15.45 – grupa III   godz. 16.45- grupa II                                                           
17.05. środa  godz. 15.45- grupa I  godz. 16.45- grupa III                                                              
18.05 czwartek   godz. 16.45- grupa III godz.15.45- grupa I                                                             
19.05 piątek         godz. 16.45- grupa II                                                                                             
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA                                                                                                                                  
19.05 piątek     godz. 19.30 grupa III                                                                                                     
20.05 sobota    godz. 9.00- grupa I   godz. 10.00- grupa II



„  Biały Tydzień”  
   Poniedziałek- 22 maja,   godz. 18.30                                                                                                   
Msza św. za wstawiennictwem św. Rity o błogosławieństwo Boże dla  nauczycieli                     
i wychowawców 

 Wtorek – 23 maja, godz.18.30                                                                                                             
Msza św. modlitwa i komunia św. za rodziców.(poświęcenie medalików, obrazów, książek)

Środa – 24 maja, godz. 18.30                                                                                                                
Msza św. modlitwa i komunia św. za rodzeństwo, rodziców chrzestnych, dziadków. 

Czwartek – 25 maja –  godz. 18.30 – Msza św. za naszą parafię, kapłanów, grupy 
duszpasterskie, powołania, za misje (Poświęcenie rowerów)

 Piątek – 26 maja - godz. 18.00 – Msza św. w Bazylice Archikatedralnej                                     
Dojazd we własnym zakresie. Dzieci zabierają ze sobą alby oraz (wykonane przez siebie 
białe „serca”  z imieniem i datą chrztu św.)


