UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – 20.09.2020
GODZ. 9:00

– SP 7 (24 osoby)

– nabożeństwo o godz. 15:00

GODZ. 10:30 – SP 18 (45 osób)

– nabożeństwo o godz. 16:00

GODZ. 12:00 – SP 15 (36 osób)

– nabożeństwo o godz. 17:00

(uczniowie spoza wymienionych szkół dołączają się do grupy,
z którą uczestniczyli w przygotowaniu)

PRÓBY LITURGICZNE
SP 7
 Piątek 11.09, godz. 16:00
 Czwartek 17.09, godz. 16:00 (potem Msza św. szkolna z katechezą
w ramach kazania)
SP 18
 Środa 9.09, godz. 16:30 (dodatkowa obecność na mszy szkolnej
w czwartek o godz. 17:00)
 Środa 16.09. godz. 16:30 (dodatkowa obecność na mszy szkolnej
w czwartek o godz. 17:00)
SP 15
 Czwartek 10.09, godz. 17:00 (Msza święta szkolna z katechezą w ramach
kazania, a po jej zakończeniu próba)
 Czwartek 17.09, godz. 17:00 (Msza święta szkolna z katechezą w ramach
kazania, a po jej zakończeniu próba)

SPOWIEDŹ
(po spowiedzi dzieci danej grupy będzie możliwość przyjęcia sakramentu pokuty
przez rodziców i bliskich)

SP 7 i SP 15 – sobota 19.09, godz. 15:00

SP 18 – sobota 19.09, godz. 16:00

ORGANIZACJA I PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI
 prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego podczas uroczystości
dzieci i pozostali uczestnicy liturgii mają obowiązek zakrycia ust i nosa
(przy wejściu do kościoła zapraszamy do dezynfekcji dłoni);
 z powodów higienicznych w tym roku ławki nie będą nakryte dekoracyjnymi tkaninami; ponadto przed każdą Eucharystią komunijną
przeprowadzona będzie dezynfekcja ławek.
 dla dzieci będą przygotowane 3 pierwsze ławki po każdej ze stron (w każdej z ławek nie więcej, niż 8 dzieci), natomiast za nimi będą zarezerwowane miejsca wyłącznie dla rodziców (nie więcej, niż 6 osób w ławce);
 dzieci zajmują swoje miejsca w kościele punktualnie na 10 minut przed
rozpoczęciem Eucharystii (nie będzie procesji wejścia i błogosławieństwa rodziców);
 funkcje liturgiczne dzieci ograniczone będą do liturgii słowa, modlitwy
wiernych i procesji z darami;
 dzieci przyjmą Komunię do ust (główny celebrans będzie komunikował
tylko dzieci komunijne) – pozostali wierni będą mogli przyjąć Komunię do
ust (w nawie głównej) bądź na rękę (nawy boczne);
 popołudniowe nabożeństwo będzie połączone z wręczeniem okolicznościowych pamiątek (po jego zakończeniu wspólne grupowe zdjęcie oraz
możliwość wykonania indywidualnych zdjęć wewnątrz kościoła);
 całość uroczystości będzie archiwizowana (zdjęcia i zapis video Mszy
świętej i nabożeństwa);
 od poniedziałku do piątku dzieci są zaproszone na godz. 18:00 (czwartek
na 17:00) na Msze świętą i krótkie nabożeństwo w ramach tzw. Białego
Tygodnia;
 Pilnie prosimy o dostarczenie do katechetów metryki chrztu w nieprzekraczalnym terminie do 7 września oraz uregulowanie u klasowych
skarbników kwoty składki organizacyjnej.
 biorąc pod uwagę zmieniające się wytyczne państwowe związane z epidemią, powyższe wskazania mogą ulec zmianie.

