
Terminarz przygotowania do I Komunii 2022/23 

 msze w pierwsze piątki 16:00: 02.09, 07.10, 04.11, 02.12 (roraty), 03.02, 03.03, 05.05, 02.06 

 sb 24.09 17:00 spotkanie dla rodziców w kościele 

 sb 08.10 16:45 błogosławieństwo różańców i skarbczyków, wspólne nabożeństwo 

 pn 10 – sb15.10 indywidualne spotkania z rodzicami w kancelarii – poznanie sytuacji rodzinnej 

 cz 08.12 6:30 błogosławieństwo medalików, krzyżyków (podczas mszy roratniej) 

 pt 03.02 16:00 błogosławieństwo świec – chrzcielnych lub nowych (podczas mszy szkolnej) 

 sb 25.03?  spotkanie dla rodziców w ramach rekolekcji parafialnych w kościele lub salce 

 sb 22.04 10:00 spotkanie dla rodziców i dzieci w kościele, potem w salce – zapoznanie dzieci z 
konfesjonałem, ustalenie szczegółów uroczystości komunijnej 

 cz 25.05 17:00 I spowiedź dzieci, próba liturgii w kościele 

 nd 28.05 11:00 msza z udzieleniem I Komunii 
 „biały tydzień” po I Komunii: wt 30.05 18:00, śr 31.05 18:00, pt 02.06 16:00 

 cz 08.06  Boże Ciało – udział w procesji 

Inne ważne sprawy 

 pielgrzymka (może inna forma wspólnego świętowania?) – do uzgodnienia w marcu 

 stroje tzw. liturgiczne – rodzice sami wybierają i decydują, parafia może udostępnić salki na przymiarkę 

 kwestia pamiątek, fotografa i dekoracji kościoła – w gestii rodziców (proboszcz może pomóc) 

 skarbczyki zakupi proboszcz, rodzice zwrócą koszt (aktualna cena: 40 zł) 

Uwagi: 1/ najważniejszą rolę w przygotowaniu odgrywa dom rodzinny (modlitwa, udział we mszy – to jest 
sprawa odpowiedzialności rodziców); 2/ przygotowanie do wszystkich sakramentów, w tym I Komunii, 
prowadzi parafia, nie szkoła; 3/ za sprawdzanie wiedzy dziecka odpowiada katecheta. 
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