Wprowadzanie dzieci pierwszokomunijnych
w praktyki religijne w roku formacyjnym
2022/2023
Najważ niejszym elementem ż ycia religijnego jest niedzielna Eucharystia. Prosimy, aby
rodzice z dzieć mi przez cały ten rok formacyjny w każ dą niedzielę uczestniczyli we Mszy ś w.:
w kaplicy na Dalkach o godz. 11.00, a w koś ciele pw. ś w. Wawrzyń ca o godz. 11.30. Moż na
wybrać miejsce uczestnictwa we Mszy ś w.: na Dalkach bądź w koś ciele ś w. Wawrzyń ca.
Po każ dej Mszy ś w. niedzielnej dzieci otrzymają karteczkę, tzw. Ziarno z Ewangelią na
daną niedzielę, z zadaniem do rozwiązania. Karteczkę z Ewangelią dzieci wkleją do zeszytu od
religii jako znak obecnoś ci na Mszy ś w. niedzielnej, a odcięty kupon konkursowy dzieci
przynoszą do koś cioła w kolejną niedzielę i przed Mszą ś w. wkładają do koszyczka. Przed
błogosławień stwem nastąpi losowanie nagrody spoś ró d wszystkich kuponó w.

2022
7 października (piątek). Święto Matki Bożej Różańcowej. Poświęcenie i wręczenie różańców.
23 października (Niedziela Misyjna). Poświęcenie i wręczenie książeczek do nabożeństwa.
8 grudnia (czwartek). Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Poświęcenie i wręczenie medalików.

2023
8 stycznia (niedziela). Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Poświęcenie wody i wręczenie
dzieciom buteleczek z wodą święconą wraz z potwierdzeniem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Przynosimy świece chrzcielne.
2 lutego (czwartek). Matki Bożej Gromnicznej. Uroczysta procesja ze świecami.
2-5 lutego (czwartek-niedziela). Udział w rekolekcjach przygotowujących wspólnoty paraialne do przyjęcia Matki Bożej w kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uczestniczą rodzice
wraz z dziećmi.
Wielki Post (piątki). W ramach Drogi krzyżowej poświęcenie i wręczenie krzyżyków.
22 kwietnia (sobota), godz. 10.00. Uroczysta pierwsza spowiedź (dla wszystkich dzieci): Nabożeństwo pokutne, adoracja Najświętszego Sakramentu, indywidualna spowiedź, poświęcenie
i nałożenie alb, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem poszczególnych rodzin i wspólne
zdjęcie.
30 kwietnia (niedziela). Zakończenie Tygodnia biblijnego. Poświęcenie i wręczenie Pisma
świętego.

Przygotowanie
do życia eucharystycznego
Drodzy Rodzice!
Bardzo się cieszymy, że pragniecie podjąć kolejny, tak ważny krok wprowadzenia Waszego dziecka na drogę życia religijnego, jakim jest przygotowanie
go do sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii św. W ten sposób realizujecie to, do czego zobowiązaliście się na chrzcie św. swojego dziecka: że
będziecie wychowywać je w duchu katolickim.
Przygotowanie do tego wydarzenia dokonuje się równocześnie na trzech
płaszczyznach: w domu rodzinnym, który nazywany jest Kościołem domowym,
w szkole na lekcjach religii i we wspólnocie para ialnej.
Przyjęcie sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. poza para ią
jest możliwe jedynie za zgodą Proboszcza.
Jako cała wspólnota para ialna pragniemy już teraz, na początku tej drogi
przygotowania, wyrazić swoją radość, że podejmujecie ten trud i zapewnić, że
będziemy wspierali Was swoją modlitwą i pomocą.
Niech Bóg Wam w tym błogosławi.
Duszpasterze wraz z katechistami i katechetami

Czym jest Eucharystia
- Komunia święta?
Eucharystia jest sakramentem ustanowionym przez samego Chrystusa
Pana podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest bowiem Ciało moje”, „To jest bowiem kielich Krwi mojej”. Komunia ś więta nie jest symbolem, ale jest obecnoś cią ż ywego Chrystusa, z któ rym się jednoczymy. Jest pokarmem, któ ry daje
siłę do ż ycia według nauki Pana Jezusa, siłę do walki ze złem oraz jest zadatkiem ż ycia wiecznego.
Gdy przyjmujemy Komunię ś w. uczestniczymy w pełni w każ dej Mszy ś w.
Przyjęcie Komunii ś w. wymaga stanu łaski uś więcającej tzn., ż e jesteś my bez
grzechu cięż kiego (ś miertelnego), któ rego wybaczenie otrzymujemy w sakramencie pokuty i pojednania.

Deklaracja
Zobowiązujemy się do wypełnienia następujących wymagań:
w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem
we Mszy Świętej,
pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału w ramach lekcji religii,
systematycznie brać udział w spotkaniach formacyjnych,
w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach:
różańcowych (październik),
roratach (Adwent),
Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach (Wielki Post),
wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,
przeprowadzić z dzieckiem rozmowy o sumieniu i spowiedzi św. oraz wspólnie obejrzeć ilm o Eucharystii,
współpracować z osobą prowadzącą w para ii przygotowanie do życia
eucharystycznego.

Czym jest sakrament
pokuty i pojednania?
Sakrament pokuty i pojednania należ y do grupy sakramentó w
uzdrowienia. Nasz Pan, Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, w tym
sakramencie sam uzdrawia i obdarza łaską uś więcającą. Po każ dej spowiedzi
mocą Ducha Swiętego jesteś my posłani, aby okazanym miłosierdziem Boż ym
dzielić się z innymi.

