Drodzy Rodzice dzieci klas III
Przygotowania do I komunii św. i sama uroczystośd odbywa się w klasach III. Nowa szkoła
nr 356 do której uczęszczają Wasze dzieci znajduje się na terenie Parafii św. Szczepana ul.
Głębocka 74. Przygotowanie do I Komunii św. obywa się dwutorowo. W szkole dzieci
realizują materiał określony w podstawie programowej nauczania katechezy w klasach III
szkoły podstawowej. Druga częśd przygotowania odbywa się w parafii, ma charakter
duszpasterski i odpowiada za nią miejscowy Ks. Proboszcz.
Zapraszam zatem do rozpoczęcia przygotowao szkolnych i parafialnych jednocześnie
przekazując kilka istotnych uwag dotyczących wymiaru parafialnego:
1. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla Rodziców (dzieci nie muszą byd obecne)
odbędzie się 18 IX 2019 r (środa) o godz. 19.00 w kaplicy parafii św. Szczepana. Jeśli
ktoś nie może byd na spotkaniu, a decyduje się na przygotowania w naszej parafii
proszę o wcześniejszy kontakt mail: parafia@swietyszczepan.pl
2. Terminy I Komunii św. są następujące: 9 maja 2020 godz. 10.00 – klasy A, B i dzieci
spoza szkoły 356, 9 maja 2020 godz. 12.00 – klasy C, D, 16 maja 2020 godz. 10.00 –
klasy E, F, 16 maja 2020 godz. 12.00 – klasy G, H , I
3. Przypominam, że każdy Rodzic z dzieckiem ma prawo i może rozpocząd
przygotowania w swojej parafii miejsca zamieszkania. Jeśli dzieci uczęszczają do
szkoły znajdującej się poza naszą parafią mogą bez żadnej zgody przystąpid do I
Komunii św. w naszej parafii
4. W naszej parafii każdego roku dzieci będą przyjmują I Komunię św. w jednolitych
strojach liturgicznych. Dziewczynki w albach (nie sukienkach), chłopcy w komżach.
Stroje te co roku będą takie same. Nie przewidujemy możliwości wyboru strojów
przez Rodziców. Po uroczystościach rocznicy I komunii św. będzie można pozostawid
stroje, a parafia przekaże je Kościołowi na Wschodzie (parafiom w Białorusi i na
Ukrainie). Jeśli ktoś z Rodziców nie będzie zgadzał się na przyjęte przez parafię
rozwiązanie dotyczące strojów, nie będę czynił przeszkód aby Jego dziecko
przystąpiło do komunii św. w innej parafii.
5. Wszystkie pozostałe szczegółowe kwestie zostaną omówione na spotkaniu 18 IX
2019 r. w środę o godz. 19.00
Serdecznie zapraszam:

Ks. Marek Paska – Proboszcz parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika w
Warszawie

Terminy Mszy św. dla dzieci i rodziców przygotowujących się do Uroczystości I
Komunii św.
1. 5 października
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Msza św. godz.
Dzieci otrzymują różaoce
2014 r
12.30 (kaplica)
9 listopada
Msza św. godz.
Dzieci otrzymują książeczki
2014 r
12.30 (kaplica)
7 grudnia
Msza św. godz.
Dzieci otrzymują medaliki
2014 r.
12.30 (kaplica)
(rodzice kupują sami)
11 stycznia
Msza św. godz.
Odnowienie przyrzeczeo chrzcielnych 2015 r
12.30 (kaplica)
świece
8 lutego
Msza św. godz.
Modlimy się za Rodziny (zapraszamy
2015 r.
12.30 (kaplica)
na Mszę rodzeostwo i dziadków
1 marca
Msza św. godz.
Dziękujemy za dar życia
2015 r.
12.30 kaplica
12 kwietnia
Msza św. godz.
Rachunek sumienia
2015
12.30 (kaplica)
Pozostałe spotkania będą bezpośrednio poprzedzały uroczystości. Terminy prób
przed komunią podamy później

Informacje dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii św.
1. Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach wymienionych
w tabelce
2. Rodzice zobowiązują się uczestniczyd wraz z dziedmi w każdą niedzielę i
święta we Mszy św, oraz na nabożeostwach (np. różaocowe) o których
będzie mowa w czasie spotkao.
3. Rodzice są odpowiedzialni za pomoc w przyswojeniu obowiązującego
materiału z katechizmu i modlitw.
4. Rodzice dzieci, którzy nie mieszkają na terenie naszej Parafii na
spotkanie 5 X dostarczają pisemną zgodę swojego księdza proboszcza
na przygotowanie i przyjęcie I komunii św. w naszej parafii
5. Do 5 X dostarczamy świadectwo chrztu dzieci które były ochrzczone w
innej parafii niż nasza. Świadectwo należy odebrad w parafii miejsca
chrztu
6. Na spotkanie 5 X przynosimy składkę 50 zł na książeczki, różance i inne
pomoce

