
I Komunia 2021 – ważne informacje, 06.03.2021 

 

1. Dalsze spotkania z rodzicami: 

 indywidualne w kancelarii w celu bliższego poznania się – większość rodziców zapisała 

się na konkretny termin, pozostali będą o to proszeni 

 wspólne w kościele – sobota 24.04, godz. 18:00 

 na spotkanie indywidualne należy przynieść potwierdzenie chrztu (dotyczy 8 dzieci) 

 

2. Problem zorganizowania uroczystości I Komunii w pandemii: 

 rodzice skłaniają się do zachowania terminu 23.05 i podzielenia grupy na dwie mniejsze, 

które miałyby I Komunię na dwóch mszach: o 11:00 i 12:15 (dodatkowa); uwzględniając 

aktualne ograniczenia (które mogą się zmienić) w mszach uczestniczyłyby wyłącznie 

dzieci i rodzice, a inni tylko za pośrednictwem transmisji internetowej 

 proboszcz pozostaje do dyspozycji tych rodzin, które chciałyby zorganizować 

uroczystość indywidualnie – można uzgodnić termin mszy (najlepiej poza porządkiem 

parafialnym) 

 ostateczne decyzje chcemy podjąć na spotkaniu 24.04; oczywiście mamy wszyscy 

nadzieję, że pandemia nie ograniczy nas bardziej 

 

3. Refleksje proboszcza o przygotowaniu dzieci: 

 rodzice są pierwszymi katechetami, nikt ich w tym nie zastąpi 

 dzieci nie mogą czuć się w kościele obco, ważny jest ich udział w mszy, nawet on-line 

 katecheza szkolna jest czymś wtórnym i nie „nadrobi” braków wychowania religijnego 

 dzieci przygotowują się nie tyle do I Komunii i I spowiedzi, ale do udziału w mszy i 

spowiadania się w ogóle 

 

4. Kwestie organizacyjne: 

 stroje – rodzice zgłosili, że temat strojów jednolitych już podjęli we własnym zakresie 

 skarbczyki – proboszcz dostarczy na kolejne spotkanie, orientacyjny koszt to 35 zł płatne 

przy odbiorze 

 świece – we własnym zakresie, będą poświęcone w dniu I spowiedzi; mogą to być 

świece chrzcielne, nie trzeba kupować nowych 

 dewocjonalia (różańce, medaliki, krzyżyki itp.) – we własnym zakresie, będą poświęcone 

w dniu I spowiedzi 

 pamiątki – rodzice niech zastanowią się, jaką formę mają mieć, decyzję podejmiemy na 

spotkaniu 24.04 

 wystrój kościoła i fotograf – rodzice mają się nad tymi tematami zastanowić, decyzję 

podejmiemy na spotkaniu 24.04 


