1.

Prima Împărtășanie 2017-2018 „Prietenii lui Isus”
20.05.2018 ora 11.30
22.10.2017 ora 10.30
Înscriere + Să ne cunoaștem mai bine

2.

29.10.2017 ora 10.30

3.

01.11.2017 ora 16.00

4.

12.11.2017 ora 10.30

Eu trăiesc, eu cresc, eu mă întreb „cine sunt?” – Numele nostru de
botez
Rugăciune în Cimitirul Rusu Șirianu (Pomenirea tuturor
credincioșilor răposați)
Cum să ne comportăm la Liturghie!

5.

19.11.2017 ora 10.30

Dumnezeu a creat Pământul.

6.

26.11.2017 ora 10.30

7.
8.

03.12.2017 ora 10.30
10.12.2017 ora 10.30

Adventul: Cum îl aștept pe prietenul meu Isus? Calendar de
advent!
Nașterea și viața lui Isus + Pregătire scenetă de crăciun 1
Pregătire scenetă de crăciun 2

9.

17.12.2017 ora 10.30
Ora 17.00

Pregătire scenetă de Crăciun 3
Concert de crăciun (Sala Festivă)

10. 24.12.2017 ora 16.00

Liturghie + scenetă copii și tineri: Crăciun

11. 21.01.2018 ora 10.30

Biblia 1? Vechiul Testament

12. 28.01.2018 ora 10.30

Biblia 2? Noul Testament

13. 18.02.2018 ora 10.30

Postul Mare

14. 25.02.2018 ora 10.30

„Ascult și știu să răspund” - Rugăciunea

15. 04.03.2018 ora 10.30

Sacramentele Bisericii

16. 11.03.2018 ora 10.30

Poruncile lui Dumnezeu

17. 17.03.2018 ora 09.0016.00
18.
29.03-01.04.2018
(08.04.2018 Paștele
ortodox)
19. 15.04.2018 ora 10.30

Zi de reculegere pentru părinți și copii/ Maria Radna
Săptămâna mare. Paștele catolic.
(Programul liturghiilor pe www.parohiaelisabetin.ro)

20. 22.04.2018 ora 10.30

Spovada - Iertare și reconciliere

21. 29.04.2018 ora 10.30

Ce înseamnă a fi ministrant? Culorile liturgice.

22. 06.05.2018 ora 10.30

Maria – Mama lui Isus, Rugăciunea Sfântului Rozar
Ziua Mamei
Sf. Iosif – Ziua tatălui

23. 13.05.2018 ora 10.30
24. 19.05.2017 ora 10.30
25. 20.05.2018 ora 11.30

Euharistia – Ce se întâmplă la prima împărtășanie?

Proba haine de prima împărtășanie + Înscripționarea lumânării +
Prima spovadă
Prima Împărtășanie 2018!
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Sunteţi gata?
În acest an ne aşteaptă o mare surpriză!

VREM SĂ NE ÎNTÂLNIM CU ISUS CRISTOS!
VREM SĂ FIM PRIETENII LUI ISUS!
Vom căuta să-l întâlnim pe Isus Cristos în cel mai mare mister al iubirii sale.

Prin Pregătirea pentru „Prima Împărtășanie 2018” dorim să dăruim copiilor parohiei noastre în acest
an: istoria unei experienţe, a unei întâlniri pe care alţii au făcut-o; propunerea unei prietenii
fundamentale, pentru mulţi, mult mai importantă decât însăşi viaţa: Întâlnirea cu Isus Cristos.
Poate ni se pare o angajare mai mare decât capacităţile noastre personale, sau poate chiar nici noi nu
suntem în căutarea prieteniei cu Cristos, poate ne este teamă că pot interveni alte interese… Dar
frumuseţea stă tocmai aici: Isus nu e numai un personaj istoric de studiat sau un model de imitat, dar
mai ales o persoană care ne oferă prietenia sa şi e disponibil să-i întâlnească pe copiii noştri.
Drumul acestui an poate fi descoperit ca o aventură plină de surprize pentru toţi!
Ne încredinţăm Preasfintei Fecioare Maria, pentru ca ea să ne adune în jurul ei şi să facă să-l întâlnim
pe Isus… poate să ni-l dăruiască chiar ea!

Informații Importante:
 Pentru fiecare copil avem nevoie de un Act de botez de la Parohia în care a primit sfântul
Botez.
 Părinții sunt rugați să completeze Cererea pentru Prima Împărtășanie pe care o veți primi de la
P. Istvan sau o puteți descărca de pe siteul parohiei: www.parohiaelisabetin.ro
 Pentru a forma o comunitate parohială adevărat creștină copii sunt invitați să nu lipsească de
la orele de religie mai mult de 20% din ocazii. Vă rugăm să anunțat o eventuală neparticipare.
Contact:
P. István Barazsuly SDS
Paroh
Parohia Romano Catolică „Prsf. Inimă a lui Isus” Timișoara III Elisabetin
Birou Parohial Telefon: 0256/221218
Mobil Personal: 0733844264
Email: parohiaelisabetin@gmail.com sau barazsulyistvan@gmail.com
și
Colareza Vlad – catehet (Mobil: 0724424388)
La sfârșit sărbătorim împreună la un grătar în curtea mănăstirii. Detalii la momentul potrivit.
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