PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 16.05.2021
SP 18
SP 15, SP 7 (+ INNE)

– GODZ. 10:30 /NABOŻEŃSTWO – GODZ. 15:30/
– GODZ. 12:00 /NABOŻEŃSTWO – GODZ. 16:30/

 Warunkiem rozpoczęcia przygotowania jest zgłoszenie dziecka przez
dostarczenie DEKLARACJI RODZICÓW.
 Przygotowanie do spowiedzi i Komunii św. odbywa się zasadniczo w parafii
zamieszkania (jeśli dziecko ma przystąpić do tych sakramentów u Chrystusa Króla,
a zamieszkuje poza parafią, konieczne jest dostarczenie do końca września do
pani katechetki zgody od proboszcza miejsca). Jeśli dziecko było ochrzczone poza
parafią Chrystusa króla należy dostarczyć metrykę chrztu z parafii, w której ten
chrzest miał miejsce.
 Koniecznym elementem przygotowania jest regularne uczestnictwo
w katechezie szkolnej.
 Spotkania dla dzieci odbywają się w czwartki w ramach Mszy świętych
szkolnych o godz. 17:00 (obecność wszystkich dzieci obowiązkowa), po których ze
średnią częstotliwością raz na trzy tygodnie będą krótkie katechezy (z podziałem na
mniejsze grupy klasowe). Na te spotkania zaproszeni są również rodzice.
 Zwracamy uwagę na obecność dzieci na niedzielnej Mszy świętej (polecamy
Eucharystię o 10:30).
 W ramach czwartkowych spotkań w poszczególnych miesiącach będą miały
miejsce obrzędy wręczenia i poświęcenia różańców, świec, książeczek, medalików
(w październiku będzie to wręczenie różańca). W/w przedmioty rodzice zakupują we
własnym zakresie.
 Dzieci przystępują do Komunii w jednolitych strojach liturgicznych.
 Zwyczajem lat ubiegłych rodzice składają ofiarę w wysokości 70 zł na
pokrycie kosztów organizacji uroczystości (kwiaty, dekoracje, wycieczka po
uroczystości do jednego z sanktuariów, tzw. dar ołtarza itp.). Jeśli to możliwe,
prosimy o zebranie środków z poszczególnych klas przez przedstawicieli Rodziców
do końca marca 2021 r.
 Praktyką ostatnich lat jest także pomoc Rodziców w przygotowaniu jednego
z ołtarzy Bożego Ciała.
 Pierwsze spotkanie dzieci – 29.10 godz. 17:00 (błogosławieństwo różańców).
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