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1. Rodzice wraz z dziećmi zobowiązani są do uczestniczenia we Mszach św. w kościele                           

św. Ferdynanda w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, czyli:  

3 października – 3 PM (po Mszy św. spotkanie z rodzicami)  

7 listopada- 3 PM (po Mszy św. spotkanie z rodzicami) 

5 grudnia - 10 AM ( po Mszy św. – dla chętnych dzieci spotkanie ze św. Mikołajem – 

trzeba zakupić bilet u s. Agnieszki )   

2 stycznia – 10 AM (po Mszy św. zapraszamy na orszak Trzech Króli) 

2. 6 lutego – 3 PM (po Mszy św. spotkanie z rodzicami)  

6 marca- 3 PM (po Mszy św. spotkanie z rodzicami)  

3 kwietnia – 3 PM (po Mszy św. spotkanie z rodzicami)  

1 maja – 3 PM (po Mszy św. spotkanie z rodzicami)  

3. Modlitwy do zaliczenia są w podręczniku dziecka na str. 112. Oceny za modlitwy 

zaliczone przez dziecko w klasie 1 zostaną przepisane do tabelki na str112 przez siostrę. 

Wszystkie modlitwy należy zdać do końca lutego. Treść formuły spowiedzi znajduje się 

na stronie 104 – formułę pytam w styczniu nie wcześniej. Proszę uzupełniać stronę 113 

w podręczniku w każdą niedzielę. 

4. Do końca listopada należy dostarczyć s. Agnieszce metrykę chrztu świętego (można to 

uczynić poprzez dziecko na lekcji religii). Dotyczy to tylko dzieci, które chrzest św. 

przyjmowały poza parafią św. Ferdynanda. Dzieci chrzczone w parafii św. Ferdynanda 

nie potrzebują metryki. 

5. W naszym kościele obowiązują jednolite stroje komunijne. Białe sukienki dla dziewcząt i 

czarne garnitury dla chłopców. Miary garniturów i sukienek będą brane w Polskiej 

Szkole św. Ferdynanda (zostanie podana wnet data). Jeśli dziecko będzie nieobecne w 

szkole, rodzice muszą sami zatroszczyć się o zmierzenie ubrania. Adres butiku będą mieć 

trójki klasowe.  

6. Poświęcenia:  

6 lutego – 3 PM- świece komunijne  

6 marca- 3 PM- różańce  

3 kwietnia – 3PM - książeczki komunijne 

Uroczystość I Komunii św. nagrywa na video i fotografuje jedna firma wyznaczona przez 

naszą parafię.  

I SPOWIEDŹ - we czwartek 12 maja o godzinie 6:00 wieczorem 

I KOMUNIA ŚW. w sobotę 14 maja o godzinie 11:00  


