Drodzy Rodzice dzieci klas III
Od roku szkolnego 2014/2015 przygotowania do I komunii św. i sama
uroczystość 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. Druga część przygotowania odbywa się
w parafii i odpowiada za nią miejscowy Ks. Proboszcz. Od września 2017 r
zapraszam do rozpoczęcia przygotowań szkolnych i parafialnych
jednocześnie przekazuję kilka istotnych uwag dotyczących przygotowań
parafialnych:
1. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla Rodziców (dzieci nie muszą być
obecne) odbędzie się we wrześniu 2017 r. Dokładny termin podamy na
początku roku szkolnego. Na kolejne spotkanie należy dostarczyć metrykę
chrztu dziecka z parafii gdzie dziecko było ochrzczone.
2. Przypominam, że każdy Rodzic z dzieckiem ma prawo rozpocząć
przygotowania w swojej parafii miejsca zamieszkania. Fakt , że szkoła
znajduje się na terenie Parafii św. Szczepana nie sprawia, iż wszyscy jej
uczniowie muszą mieć I komunię w tej parafii.
3. W naszej parafii każdego roku dzieci będą przyjmowały 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 pozostawić 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
4. Zgłoszenie dziecko do I Komunii św. polega na wypełnieniu karty
zgłoszeniowej, która zostanie przekazana Rodzicom na pierwszym
spotkaniu we wrześniu 2017 r.
5. Rodzice wraz z dziećmi mają obowiązek uczestniczenia w każdej
niedzielnej Mszy św. O godz. 17.00 i we wskazanych nabożeństwach.
6. Dla Rodziców będą prowadzone dodatkowe katechezy w wyznaczonych
terminach

