Kandydat:

................................................

przystąpi do uroczystego ŚLUBOWANIA
i przyjęcia do zespołu TRZEJ KRÓLOWIE
6. stycznia 2018 roku podczas Mszy św. o godz. 11.00.


zbiórka - sobota 6.01, godz. 10.30 (w kaplicy) ---> godz. 11.00 MSZA ŚW.





strój galowy
niebieska / pomarańczowa pelerynka (czysta i wyprasowana) przewieszona na prawej ręce
kandydaci wspólnie (głośno i wyraźnie) będą wypowiadać słowo PRZYRZEKAMY - prosimy
Rodziców o przećwiczenie tego słówka ze swoim dzieckiem :-) i przeczytanie tekstu przysięgi
w domu tak, aby dzieci były świadome co ślubują (tekst poniżej)
po ślubowaniu prosimy przeczytać dziecku w domu "10 przykazań młodego artysty" oraz
hymn (przypominamy, że piosenki do nauki znajdują się na stronie internetowej
www.tk.fotka24h.pl)
prosimy o przyniesienie zdjęcia legitymacyjnego dziecka 13.01 - wówczas dziecko dostanie
legitymację







zbiórka - sobota 6.01, godz. 15.30 (na lotnisku) ---> godz. 16.30 KONCERT
zbiórka - niedziela 7.01, godz. 10.30 (w kaplicy) ---> godz. 11.00 MSZA ŚW.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny TRZEJ KRÓLOWIE
parafia pw. Objawienia Pańskiego Poznań - Ławica
TEKST PRZYSIĘGI:
Śpiewajmy Panu z radością! - - to nasze przesłanie w duchu,
którego pragniemy rozwijać swoje talenty i każdego dnia zbliżać się do Chrystusa!
Czcigodny Księże Proboszczu –
dziś przed Ołtarzem Pana na Twoje ręce chcemy złożyć uroczyste ślubowanie samemu Bogu!
W dziecięcym zespole Trzej Królowie pragniemy:
1. Śpiewać ku chwale Bogu i radości ludzi. - Przyrzekamy!
2. Być posłusznym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. - Przyrzekamy!

3. Być radosnym, pracowitym, koleżeńskim, miłym, uczynnym, uśmiechniętym i rozśpiewanym Przyrzekamy!

4. Rozwijać swoje talenty. - Przyrzekamy!
5. Pomagać swoim życiem tym, którzy tej pomocy potrzebują. - Przyrzekamy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Przykazań Młodego Artysty:
1. Nie opuszczam prób - SOBOTA godz. 11.00 (chcemy uczyć się nowych piosenek).
2. W niedzielę jestem w kościele 20 min. przed Mszą św. (10.40) - (żeby pięknie śpiewać potrzebna
jest rozgrzewka).
3. Na próbach i Mszy św. jestem skupiony, posłuszny i pracowity.
4. Chcę śpiewać ku chwale Boga i radości ludzi.
5. Chcę rozwijać swoje talenty - pilnie się uczę.
6. Chcę pomagać swoim życiem tym, którzy pomocy potrzebują.
7. Pragnę być: radosny, koleżeński, miły, uczynny, uśmiechnięty i ROZŚPIEWANY!
8. Zachęcam koleżanki i kolegów do śpiewania Panu Bogu.
9. Jestem posłuszny Rodzicom i Nauczycielom.
10. Śpiewam Panu - z radością !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------HYMN (do odsłuchania / nauczenia się na stronie www.tk.fotka24h.pl):
Dawno temu ze wschodu Trzej Królowie przybyli, przed Jezusem swe dary kosztowne złożyli
Złoto, kadzidło i mirrę w hołdzie Panu dali, z pasterzami przy żłóbku w stajni poklękali
A my mali TRZEJ KRÓLOWIE w niebieskich pelerynkach,
wiemy że Jezus dziś marzy o naszych dobrych uczynkach
Dajemy Mu czyste serca pełne dziecięcej miłości
Wierzymy że mały Jezus na zawsze w nich zagości

