
 

KOMUNIA ŚWIĘTA  2023 

 

1. Komunia Święta odbędzie się w niedzielę, 4 czerwca 2023 roku. 

2. Spotkania dla dzieci z rodzicami w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 13.15. Program - Msza 

św. i krótkie spotkanie po Mszy. W pozostałe niedziele zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.30 z udziałem 

dzieci lub na inne Msze. 

3. W październiku różaniec dla dzieci o godz. 16.30. Należy zbierać karteczki. 

4. Dzieci uczestniczą w roratach i spotkaniach w Wielkim Poście – droga krzyżowa. Zbierają karteczki. 

5. Rodziców zapraszamy do praktykowania I piątków i I sobót miesiąca jako zadośćuczynienie za 

grzechy swoje w rodzinach i świata.  

6. Kartka na zapisy dziecka komunijnego znajduje się na stronie internetowej. Prosimy o wydrukowanie 

i dostarczenie do kancelarii lub s. Ezechieli. Termin do końca września. 

7. Przynosimy akty chrztu dzieci, które nie były ochrzczone w naszej parafii oraz pozwolenie na 

przygotowanie do I Komunii św. dla tych dzieci, które nie są z naszej parafii, najpóźniej do końca 

października – do s. Ezechieli. 

8. Dzieci powyżej 7 roku  życia, które nie są ochrzczone, rodzice zgłaszają się do o. Proboszcza.  

9. Stroje komunijne takie jak w poprzednio. Będzie Pani, która przyjedzie, zmierzy dzieci i uszyje stroje. 

10. Powołana zostanie Rada Rodziców, której celem jest pomoc w przygotowaniu Komunii św. Zapisy po 

spotkaniu lub w kancelarii u o. Proboszcza.  

11. Wszelkie uwagi i pytania poprzez kontakt w kancelarii parafialnej, która czynna jest w godzinach 

podanych w ogłoszeniach parafialnych lub po każdej wieczornej Mszy św. 

12. Na Uroczystości będzie tylko jeden fotograf, nie zapraszamy innych osób robiących zdjęcia. 

 

Ważne terminy 

 

25.09 – poświęcenie różańców misyjnych i komunijnych na Mszy św. o godz. 13.15. Różaniec misyjny dzieci 

wręczają komuś wybranemu przez nich i proszą o modlitwę w intencji dobrego przygotowania do I Komunii 

św.  

Różaniec komunijny jest używany przez dzieci i rodzinę do wspólnej modlitwy. Różańce nabywa parafia. 

 

23.10 – Poświęcenie (błogosławieństwo) Pisma Świętego na Mszy św. o godz. 13.15. Pismo Święte nabywa 

parafia. 

 

27. 11 – Poświęcenie Modlitewnika (skarbczyk) na Mszy św. o godz. 13.15. Nabywa parafia. 

 

08.12 – Poświęcenie Szkaplerza MB. Kodeńskiej i łańcuszków. (Łańcuszki nabywają rodzice we własnym 

zakresie – Szkaplerz nabywa parafia) 

 

02.02 – Poświęcenie świec komunijnych. (Dzieci mogą mieć świece z chrztu). Jeśli ktoś nie ma świecy 

prosimy zaznaczyć na formularzu zgłoszenia. 

 

Wszystkie modlitwy do zaliczenia znajdują się na stronie internetowej.  

Prosimy wydrukować kartkę do zaliczania. Modlitwy zaliczamy u katechetów lub duszpasterzy, którzy 

uczą w szkole, do końca lutego. Kartkę oddajemy do kancelarii parafialnej lub do s. Ezechieli. 

Klasy 1 i 2 mają spotkania formacyjne w 4 niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.30. Przez wrzesień 

trwają zapisy. 


