Dlatego:

1. Nie zapominaj o uczestnictwie we Mszy Świętej w każdą niedzielę o godz.11.30,
która jest sprawowana przez Internet na stronie naszej parafii - Fara pl.
2. Z uwagą słuchaj słowa Bożego.
3. Naucz się części liturgii słowa str. 92 (tekst grubym drukiem w podręczniku).

Temat: Odpowiadamy Bogu na Jego słowo

Słowo, które pochodzi z ust moich, nie wraca do nmie bezowocnie Iz 55.11

Dlatego:

1. W czasie Wielkiego Postu podejmij trud nawrócenia, czyli przemiany życia,
dlatego zrób postanowienie wielkopostne i zapisz je na stronie 13 - Dzienniczka
dziecka pierwszokomunijnego.
2. Uczestnicz w nabożeństwie Drogi Krzyżowej przez media (internet - Fara pl.)
w każdy piątek godz.17.30 i odnotuj to w powyższym dzienniczku na str.13.
3. Wykonaj rysunek w zeszycie do religii jednej z wybranych stacji Drogi Krzyżowej
i podpsz go.
4. Utrwalaj i ucz się modlić zgodnie z harmonogramem zaliczeń pierwszokomunijnych.

Bardzo zachęcam o obejrzenia na Youtube ciekawej bajki "Uczone głowy, Jaś i Bóg"
Iga Pozorska.
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