Spotkanie z Rodzicami przed I Komunią św. – 23.04.2017 r.
1. Zwrot oryginałów świadectw Chrztu, które były dostarczane do parafii.
2. Kolejne próby przed I Spowiedzią i Komunią św.:
24 kwietnia (poniedziałek), g. 13.50,
26 kwietnia, g. 15,15,
9 maja (wtorek), g. 15.15,
10 maja środa, g. 15.15,
Zapraszamy na ostatnią próbę któregoś z rodziców, aby wiedzieli jak mają się ustawić przy dziecku.
3. Przygotowanie bliższe do uroczystości:
11 maja (czwartek) g. 19.15 – sprzątanie kościoła – Lista do zapisu,
12 maja (piątek) g. 19.15 – dekorowanie kościoła – Lista do zapisu.
4. Dzień Spowiedzi – 13 maja (sobota) g. 10.00 – prowadzi o. Stanisław?
•
•
•
•
•
•

Błogosławieństwo dzieci przez rodziców/rodzica,
tekst będzie podawany przez kapłana,
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,
Ubiór świąteczny, ale nie pierwszokomunijny,
Świece z osłonką,
dzieci wychodzą jak do Komunii św. i samodzielnie odpalają świece od paschału –
pomagają ojcowie porządkowi,
• książeczki do modlitwy = modlitewniki,
• Nabożeństwo pokutne i spowiedź św.
a. Prośba, aby rodzice i rodzeństwo skorzystali ze spowiedzi św. od pn-sb – spowiedź g. 17.4519.00.
b. Rodziców będziemy spowiadać po spowiedzi wszystkich dzieci;
c. Rodziców prosimy, aby dla omówienia jakichś spraw wyszli do przedsionka kościoła lub
zakrystii,
d. Podczas samej spowiedzi nie robimy zdjęć i nie filmujemy, by nie przeszkadzać dzieciom w
trakcie oczekiwania na spowiedź. Zdjęcia będzie można zrobić przy konfesjonale już po
zakończeniu spowiedzi.
Rodzic może towarzyszyć dziecku czekającemu na spowiedź.
5. Dzień Komunii 14 maja (niedziela), g. 11.00.
a. przepraszamy, ale nie sposób, by każde dziecko miało jakąś funkcję podczas liturgii
b. prośba, by dzieci były bez makijażu, torebek, bukiecików, rękawiczek.
c. ojcowie porządkowi – przynoszą i odstawiają klęczniki, szarfy oddzielające, interweniują, gdyby
ktoś burzył porządek przez natarczywe fotografowanie czy filmowanie – Lista do zapisu
d. parkowanie

• wzdłuż ulic.
• na terenie ogrodzonym
• pod trasą Siekierkowską
e. Zdjęcia klasami bezpośrednio po zakończeniu Mszy św.
6. Po I Komunii Św.
15-18 maja (poniedziałek-czwartek) – Biały Tydzień, g. 18.00. Każdy dzień ma swój temat.
15 czerwca – Boże Ciało g. 11.00 – prośba o udział dzieci w strojach komunijnych
7. Katechizacja a sakramenty święte. Zgodnie z prawem KK i praktyką duszpasterską:
a. Dziecko, chcące przystąpić po raz pierwszy do sakramentów Pokuty i Eucharystii ma obowiązek
uczestniczyć w lekcjach religii.
b. Podobnie młodzież chcąca przygotować się do sakramentu Bierzmowania ma uczestniczyć w
regularnej katechizacji.
c. Zabrania się dopuszczać do funkcji chrzestnego młodzieży nieuczęszczającej na katechizację.
Szczęść Boże
o. Tadeusz SchP, proboszcz,
s. Karmela CSFN
o. Stanisław SchP i o. Radosław SchP, katecheci

