
Terminy spotkań w małych grupach 

 

Informacje z ustaleń podczas spotkania przed uroczystością bierzmowania 

 

Termin bierzmowania 05 czerwca 2019 o godz. 18.00. 

- Spowiedź: 1 – 3 czerwca. W dniach 1 i 3 czerwca czyli w sobotę i poniedziałek od godz. 17.00. 

- Próby przed bierzmowaniem 27, 28, 29, 30, 31 maja 2019 i 3, 4 czerwca o godz. 16.00. Obecność obowiązkowa. 

- strój odpowiedni do uroczystości, chłopcy w garniturach, a dziewczynki w sukience lub spódnicy. 

- składka 70 zł 

- znajomość dialogu z biskupem   

Pragniemy, aby Duch Święty… 

i Amen i z duchem twoim. (na pamięć) 

26.05 2019 na Mszy Św. o 9.30 wręczenie ks. Dziekanowi listy do biskupa. Proszę o dostarczenie dla ks. Mirosława listów do 

24.05.2019. Zapraszamy do udziału we Mszy Św. Na wszystkie pytania odpowiem 27.05 2019 o godz. 17.30 (p. Ewa Zawada). 

 

 

kl. VI SP                                                                                              Katechiści 

chłopcy gr. 1; spotkanie  12.05.2019 po Mszy św. o godz. 11.00       Dorota Jankowska 507554309 

chłopcy gr. 2; spotkanie  19.05.2019 po Mszy św. o godz. 11.00    Ania Chałstowska 729440748 

chłopcy gr. 3; spotkanie  26.05.2019 po Mszy św. o godz.  9.30     Kinga Kurzątkowska 881691797 

  

dziewczęta gr. 1; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz.  9.30                       Edyta Trochimczuk 697480490 

dziewczęta gr. 2; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz. 11.00   Krystyna Zembko 508913069 

dziewczęta gr. 3; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz.  9.30      Joanna Hościło 662103001 

  

kl. VII  

chłopcy gr. 1; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz.  9.30            Damian Węgierski 787648110 

chłopcy gr. 2; spotkanie 19.05.2019 po Mszy św. o godz. 11.00          Julita 608411605 



chłopcy gr. 3; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz. 11.00                             Magda Popławska 514561230 

  

dziewczęta gr. 1; spotkanie 25.05.2019 godz. 14.00                               Edyta Dobrodumow 604229598 

dziewczęta gr. 2; spotkanie 26.05.2019  po Mszy św. o godz. 9.30                         Katarzyna Fiłończuk 693761977 

dziewczęta gr. 3; spotkanie 28.04.2019  po Mszy św. o godz. 9.30                                                                      Ola Roman 660668669 

kl. VIII  

chłopcy gr. 1; spotkanie 26.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30                    Patryk Waszkiewicz 513216460 

chłopcy gr. 2; spotkanie 07.04.2019 po Mszy św. o godz. 9.30                    Radek Cimoch 794022805 

chłopcy gr. 3; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30    Paweł Chmielewski 514180779 

                                                                        

dziewczęta gr. 1; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30                        Katarzyna Borowska 692097294 

dziewczęta gr. 2; spotkanie 19.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30                        Marta Hryszko 603363773 

dziewczęta gr. 3; spotkanie 25.04.2019 po Mszy św. o godz. 18.00                                                                     Ania Pruszyńska 692170692 

  

kl. III Gimnazjum  

  

chłopcy gr. 1; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30                 Karol Pietrowski 696782174 

chłopcy gr. 2; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30            Jan Rogowski 515807599 

chłopcy gr. 3; spotkanie 19.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30       Karol Wojciula 5179963903 

  

dziewczęta gr. 1; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30               Joanna Kozłowska 603779876 

dziewczęta gr. 2; spotkanie 12.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30           Beata Bolesta 507051033 

dziewczęta gr. 3; spotkanie 26.05.2019 po Mszy św. o godz. 9.30            Sylwia Borowska 692811095 

 

 

 

Aktualny termin sakramentu bierzmowania to środa 5 czerwca 2019 r. godz. 18.00 



 

 

 

 

 

 

Terminy spotkań kandydatów do bierzmowania 

 

Kl.VI SP 

 

1) 21 października 2018 r. po Mszy Św. o godz. 9.30 spotkanie z rodzicami i młodzieżą 

w dolnym kościele 

2) październik – I spotkanie w małych grupach z katechistą w dogodnym terminie 

3) listopad – II spotkanie w małych grupach 

4) grudzień – III spotkanie w małych grupach 

5) styczeń – IV spotkanie w małych grupach 

 

6) 6 Stycznia 2019 r. po Mszy św. o godz. 12.30 spotkanie z rodzicami i młodzieżą. 

    Celebracja „Jezus moim Panem i Zbawicielem” 

7) luty – V spotkanie w małych grupach 

8) marzec – VI spotkanie w małych grupach 

9) kwiecień – VII spotkanie w małych grupach 

10) maj – VIII spotkanie w małych grupach 

11) czerwiec – IX spotkanie w małych grupach 

 

12) 2 czerwca 2019 r. po Mszy św. o godz. 12.30 w dolnym kościele spotkanie z rodzicami i młodzieżą.  

      Celebracja: „Wracam do Ojca” 

 

 



Kl. VII SP 

1)  14 października 2018 r. po Mszy Św. o godz. 9.30 w dolnym kościele spotkanie z rodzicami i młodzieżą 

2) październik – I spotkanie w małych grupach z katechistą w dogodnym terminie 

3) listopad – II spotkanie w małych grupach 

4) grudzień – III spotkanie w małych grupach 

5) styczeń – IV spotkanie w małych grupach 

 

6) 20 stycznia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 12.30 spotkanie z rodzicami i młodzieżą. Celebracja: „Jezus moim Panem i 

Zbawicielem” 

7)  luty – V spotkanie w małych grupach 

8)  marzec – VI spotkanie w małych grupach 

9)  kwiecień – VII spotkanie w małych grupach 

10) maj – VIII spotkanie w małych grupach 

11) czerwiec – IX spotkanie w małych grupach 

 

12) 16 czerwca 2019 r. po Mszy św. o godz. 9.30 w dolnym kościele spotkanie z rodzicami i młodzieżą. Celebracja: „Wracam 

do Ojca” 

 

 

 

Kl. VIII SP i kl. III Gimnazjum 

 

1) 7 października 2018 r. po Mszy Św. o godz. 9.30 w dolnym kościele spotkanie z rodzicami i młodzieżą 

2) październik – I spotkanie w małych grupach z katechistami w dogodnym terminie 

3) listopad – II spotkanie w małych grupach 

4) grudzień – III spotkanie w małych grupach 

5) styczeń – IV spotkanie w małych grupach 

 

6) 13 stycznia 2019 r. po Mszy Św. o godz. 12.30 spotkanie z rodzicami i młodzieżą. Celebracja: „Pokarm mojego życia” 



7) luty – V spotkanie w małych grupach (przed feriami) 

8) marzec – VI spotkanie w małych grupach 

9) kwiecień – VII spotkanie w małych grupach 

10) maj – VIII spotkanie w małych grupach 

 

11) 5 maja 2019 r. po Mszy Św. o godz. 9.30 w dolnym kościele spotkanie z rodzicami i młodzieżą. Celebracja: „Duchu 

Święty przyjdź” 

12) Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego codziennie od 31.05.2019 do 08.06.2019 udział we Mszy Św. o godz. 

18.00, a po Mszy spotkania i próby do bierzmowania. 

13) Msza Św. pod przewodnictwem Ks. biskupa z udzieleniem sakramentu bierzmowania 5 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 

 

 

Wymagania: 

 

➢ Nabożeństwa Różańcowe - 8 razy 

➢ Roraty - 2 razy 

➢ Droga Krzyżowa - 3 razy 

➢ Gorzkie Żale - 3 razy 

➢ Triduum Paschalne - 3 dni 

➢ Nabożeństwo Majowe - 8 razy 

 


