
Ramowy plan i zasady przygotowania do I Komunii Świętej w roku 2020/2021 

 

1. Msza Święta:  

 Niedziele: Zasady uczestnictwa tak jak dla wszystkich wiernych.  

W zależności od zmieniającej się sytuacji epidemicznej w tygodniach poprzedzających 

katechezy chcemy zorganizować dodatkowe Msze Święte wyłącznie dla uczestników 

przygotowania do I Komunii Świętej o godzinie 16:00. Msza miałaby charakter 

formacyjny. Terminy i potwierdzenie zostaną wysłane rodzicom e-mailem. 

 Niedzielny challenge: Co niedzielę na stronie internetowej będzie krótkie kazanie dla 

dzieci w formie filmu i zadania do zrobienia w domu  

 

2. Katechezy dla dzieci i rodziców:  

 

a. Daty spotkań: (wyznaczony dzień tygodnia 17:30-18:45)  

 9.11-12.11  

 23.11-26.11  

 7.12-10.12  

 11.01-14.01  

 25.01-28.01  

 8.02-11.02  

 22.02-25.02  

 8.03-11.03  

 22.03-25.03  

 

b. Katecheza dzieci:  

 9 spotkań w małej grupie prowadzonej przez dwie panie katechetki 

 Spotkania odbywają się w Windsor Hall, w Restauracji i w Sali na wieży  

 Każde dziecko ma swój własny stolik i krzesło  

 Na każde spotkanie przygotowane będą jednorazowe materiały drukowane dla 

każdego dziecka  

 Każde dziecko ma dezynfekować dłonie przed i po spotkaniu  

 Dzieci nie mają obowiązku nosić maseczki  

 Na każdym spotkaniu sprawdzana jest lista obecności dzieciom i rodzicom 

 Nie wolno zmieniać grupy, do której się należy i odrabiać katechez w innym terminie  

 Dzieci przynoszą prace domowe na oddzielnych kartkach  

 

c. Katecheza Rodziców:  

 10 spotkań w kościele prowadzonych przez księdza – pierwsze spotkanie 12.10,  

a potem wg wyznaczonego dnia  

 W kościele obowiązują takie same zasady sanitarne jak w czasie mszy świętej  

 

d. Katecheza domowa:  

 Po każdym spotkaniu katechetycznym rodzice prowadzą katechezę domową na 

podstawie materiałów otrzymanych na katechezie oraz multimediów zamieszczonych 

na stronie internetowej parafii – będą to: konspekt dla rodziców oraz krótki film nagrany 



przez księdza. Każda katecheza domowa kończy się również zadaniem dla dziecka – 

rezultat pracy należy przynieść na następną katechezę. 

 W razie usprawiedliwionej nieobecności na katechezie rodzice otrzymają film  

z katechezą dla dorosłych w formie pliku mp4  

 

3. Materiał pamięciowy do zaliczenia  

 Na każdą katechezę wyznaczony będzie materiał do zaliczenia, który zostanie wcześniej 

opublikowany na stronie internetowej. Dzieci zostaną przepytane przez katechetów  

w czasie spotkania.  

 Na pierwszej katechezie dzieci otrzymają także indeksy. 

 

4. Informacje praktyczne: 

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

upływie terminu zgłoszeń 

 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, 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) 

 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/sakramenty/pierwsza-komunia-swieta 

 Istnieje możliwość odbycia przygotowania w naszej parafii, zakończonego 

wystawieniem odpowiedniego zaświadczenia umożliwiającego przystąpienie do 

pierwszej Spowiedzi oraz Komunii w innej parafii, także w Polsce. 

 UWAGA: Z racji na zmieniającą się sytuację epidemiczną w Wielkiej Brytanii oraz 

możliwe nowe restrykcje sanitarne parafia zastrzega sobie zmianę zasad i formy 

przygotowania – o wszelkich zmianach rodzice zostaną poinformowani przez stronę 

internetową i/lub pocztę e-mail 

 Kontakt do księdza prowadzącego  

Ks. Piotr Szyperski MIC 

Tel.: 07703697590 (jeśli nie odbieram proszę sms) 

e-mail: ealing.office@gmail.com (w tytule I Komunia Święta) 

http://www.parafiaealing.co.uk/sakramenty/pierwsza-komunia-swieta
mailto:ealing.office@gmail.com

