
 

  

 

 

 

 

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW - 

czyli jak wygląda przygotowanie dzieci do sakramentów pierwszej Spowiedzi i Komunii 

Świętej w naszej parafii.  

Drodzy Rodzice!  

Przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące przebiegu przygotowania podawane są na 

bieżąco na katechezach i mszach świętych z udziałem dzieci przygotowujących się do I 

komunii świętej. Poniżej jednak zamieszczamy małe przypomnienie.  

1. Jak wygląda przebieg spotkań i kiedy się odbywają?  

Przygotowanie odbywa się w dwóch wymiarach: liturgicznym i katechetycznym. Stąd dzieci 

wraz z rodzicami uczestniczą w coniedzielnej mszy świętej o godzinie 14:30 oraz w mszach 

świętych w każdy pierwszy czwartek miesiąca (od października do kwietnia) o godzinie 

17:30. Każda rodzina przybywa na katechezy w wyznaczonym dniu tygodnia. Katechezy 

odbywają się w następujących tygodniach:  

• 7-10 października  

• 4-7 listopada  

• 18-21 listopada  

• 9-12 grudnia  

• 13-16 stycznia  

• 10-13 lutego  

• 9-12 marca  

• 23-26 marca  

  

2. Kto prowadzi przygotowanie?  

Za przygotowanie do sakramentów w każdej parafii odpowiada ksiądz proboszcz, który 

deleguje księdza wikariusza do przygotowania liturgicznego. Tenże ksiądz prowadzi także 

katechezy dla rodziców. Dzieci są katechizowane przez wcześniej przygotowanych 

animatorów: siostrę zakonną i osoby świeckie.  

3. Skąd wziąć materiały do pracy w domu i co zrobić, gdy dziecko nie pamięta swojej 

pracy domowej? Drukowane materiały dla DZIECI I RODZICÓW otrzymują bezpośrednio 

na katechezach. Wszystkie materiały dla RODZICÓW do przeprowadzenia katechezy 

domowej znajdują się poniżej. Opatrzone są numerem konkretnej katechezy. Konspekty te 

zawierają każdorazowo informację o zadanej pracy domowej.   

 

4. Do czego się zobowiązujemy?  

• do systematycznego uczestnictwa w Mszach Świętych w niedzielę (o 14:30) oraz w 

pierwsze czwartki miesiąca (o 17:30),  

• do systematycznego uczestnictwa w katechezie,  
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• do regularnej pracy z dzieckiem w domu – katechezy rodzinnej z wykorzystaniem 

otrzymanych materiałów oraz według skryptów dostępnych na stronie internetowej  

parafii,  

• do systematycznego odrabiania prac domowych oraz nauki wyznaczonego materiału 

pamięciowego,  

• do pogłębiania własnej wiary, by umacniać wiarę dziecka i rodziny,  

• do współpracy z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie, katechetami oraz 

komitetem rodzicielskim  

5. Kiedy jest pierwsza Spowiedź Święta?  

Sakrament Spowiedzi Świętej udzielany jest dzieciom zazwyczaj w ostatnią sobotę kwietnia.  

6. Kiedy jest I Komunia Święta w naszej parafii?  

Uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się w naszej Parafii 2, 3 i 9 maja 2020. Termin jest 

losowany przez rodziców. Losowanie przeprowadza komitet rodzicielski.  

7. Czy Komunia Święta może się odbyć w Polsce?  

Istnieje możliwość odbycia przygotowania w naszej parafii, zakończonego wystawieniem 

odpowiedniego zaświadczenia umożliwiającego przystąpienie do pierwszej Spowiedzi oraz 

Komunii w innej parafii, także w Polsce.  

8. Informacje praktyczne:  

• Ze względu na tryb przygotowania nie ma możliwości, aby „dopisać” dziecko po 

upływie terminu zgłoszeń (po pierwszym tygodniu września);  

• Nie ma możliwości ukończenia całego przygotowania przy powtarzających się 

nieobecnościach na Mszach Świętych czy katechezach;  

• Warto zwrócić uwagę na to, czy zdolności językowe pozwolą dziecku na 

uczestnictwo w przygotowaniu, które prowadzone jest w języku polskim. Dotyczy to 

także nauki materiału na pamięć. Nie ma możliwości prowadzenia przygotowania w 

języku angielskim w naszej parafii;  

• Obowiązkowe jest uczestnictwo w próbach komunijnych, które odbywają się w 

tygodniu poprzedzającym weekend komunijny.  

• W trakcie przygotowania wybierany jest przez księdza „Komitet Rodzicielski” 

odpowiadający za sprawy organizacyjne, w tym: wybór fotografa, wzoru pamiątki 

komunijnej (obrazka), wystrój kościoła w dniu uroczystości, wybór krawcowej, itp.;  

• Strój komunijny jest jednolity. Nie ma dowolności w komunijnym ubiorze dzieci;  

• W trakcie uroczystości są wykonywane pamiątkowe fotografie przez jedną firmę 

fotograficzną. Nie ma możliwości zaangażowania dodatkowych fotografów lub 

nagrywania filmu (cała uroczystość będzie transmitowana w Internecie z kamer 

kościelnych, czyli za pomocą systemu live-streaming);  

• Zachęcamy do zobaczenia nagrań z uroczystości I Komunii Św. w naszej parafii 

dostępnych na parafialnym kanale YouTube. Link do nich jest dostępny na naszej 

stronie internetowej: www.parafiaealing.co.uk  

9. Parafia zastrzega sobie możliwość zmian terminów i ustaleń! 
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