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Drodzy Rodzice Dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św.

Z pewnością maj lub czerwiec 2022 r. będzie dla Waszej Rodziny ważnym czasem, a to
dlatego, że Wasze Dzieci po spowiedzi świętej po raz pierwszy, w sposób uroczysty, przyjmą
Jezusa Eucharystycznego do swoich serc i do życia. Aby faktycznie tak było, konieczne jest
nasze wspólne zaangażowanie w dzieło przygotowania i formowania Waszych Dzieci do
przyjęcia kolejnych sakramentów. Dlatego pragnę przedstawić kilka istotnych spraw
organizacyjnych i zasad, które ułatwią nam przygotowanie.

Normą jest, że dzieci przygotowują się i przystępują do I Komunii Świętej w parafii swojego
miejsca faktycznego zamieszkania. Nie jest to zależne od siedziby szkoły. Jeśli więc Rodzice
widzą potrzebę, aby Dziecko z ważnych powodów poszło do I Komunii Świętej w innej parafii to
są zobowiązani poprosić swojego Księdza Proboszcza o pisemną zgodę na przygotowanie
dziecka w innej parafii. Bez takiej zgody żaden ksiądz nie ma prawa zapisywać dziecka do
przygotowania.

Na ten czas (wrzesień 2021 r.) ustalone zostały cztery terminy uroczystości I Komunii św.
Poprzedni rok pokazał iż sprawdziły się małe rodzinne uroczystości, gdzie dzieci przystępowały
w grupkach 2-3 osobowych. Tak też można uczynić w roku bieżącym. Zapraszam zatem do
wspólnego działania. Aby współpraca i cały wspólny wysiłek miały sens i nie była to tylko pusta
zewnętrzna ceremonia proszę o zrealizowanie następujących wymagań:

+ Zapraszam Was Drodzy Rodzice z Dziećmi do naszego kościoła na coniedzielną i świąteczną
Mszę Świętą o godz. 10.30 przygotowującą Wasze Dzieci do pełnego uczestnictwa w
Eucharystii. Trudno sobie wyobrazić skuteczne, dobre i godne przygotowanie do sakramentów
bez tej wspólnej modlitewnej obecności i Dzieci, i Rodziców. A może będzie to niepowtarzalna
okazja, aby samemu do czegoś wrócić, coś odkryć, coś uporządkować.
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+ Proszę o Waszą systematyczną pomoc Dzieciom w przyswojeniu i nauczeniu się
wyznaczonych modlitw, które są podane w książeczce do nabożeństwa. Dla utrwalenia
przyswojenie tych modlitw rozłożone jest w czasie aby dla Dziecka nie było to jakimś
utrudzeniem.

+ Dokumentacyjne sprawy to przede wszystkim posiadanie metryki chrztu – dokumentu
mówiącego że Dziecko było ochrzczone. Jeśli Dziecko było ochrzczone w naszej parafii
wystarczy wiedzieć to i podać w odpowiednim czasie. Jeśli któreś Dziecko jest nieochrzczone
proszę mnie o tym powiadomić niezwłocznie.

+ W październiku, Adwencie, Wielkim Poście, w maju i czerwcu będą tzw. nabożeństwa
okresowe. Dodatkowo, oprócz niedzieli, uczestniczymy przynajmniej raz w tygodniu.

+ Rodzice wspierają dziecko dobrym przykładem i modlitwą, również rodzinną.

ks. Artur

MODLITWY DO NAUCZENIA

Wrzesień
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Znak krzyża s.62 (słowa i gest)

Ojcze nasz s.34

Zdrowaś Maryjo s.34

Aniele Boży Stróżu mój (kartka)

Chwała Ojcu s.26

Październik

Wierzę w Boga Ojca * (krótsze albo dłuższe) s.35

10 przykazań Bożych s.37

Najważniejsze przykazania s.37 AKTY: Wiary, Nadziei,

Miłości, Żalu s.44
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Listopad

5 przykazań kościelnych* s.38

7 sakramentów s.41

5 warunków Sakr. Pokuty s.41

Główne prawdy wiary * s.40

Wieczny odpoczynek s.48

Grzechy główne s.43

Grudzień

Spowiadam się Bogu s.63

Chwała na wysokości * s.64
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Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża* s.143

Styczeń-Luty

Święty, święty s.72

Baranku Boży s.79

Głosimy śmierć s.74

Panie nie jestem godzien s.80 Sposób spowiadania się * kartka

Marzec

Próba przy konfesjonale

Czytanie:
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Modlitwa po spowiedzi s.60

W Święto Chrystusa Króla s.199

Przed Najświętszym Sakramentem s.204

Gdy kolega jest chory s.206

Gdy rodzice są zmęczeni s.210

Gdy dostanę szóstkę s.206

PIEŚNI DLA DZIECI KOMUNIJNYCH

Pobierz PDF
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Nr 1

1.
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.
2.
Naprzód przebojem młodzi rycerze
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3.
Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
Podnosząc w góre swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie
Odważnie, bo Jezus woła.

Nr 2
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1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Ref: Panie nasz króluj nam Boże nasz króluj nam

Poprzez wieczny czas Króluj Jezu nam.

2. W serca Twego ranie o serc naszych Królu

Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu.

3. Ty nas wspieraj w znoju strzeż przez życie całe

Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

Nr 3
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1. Pan Jezus już się zbliża,
Już puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drży.

Ref.: O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską,
Bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien Panie,
Byś w sercu moim był,
Tyś Królem wszego świata,
A jam jest marny pył.

Ref.: O szczęście niepojęte...

3. Gdy wspomnę na me grzechy,
Ze żalu płyną łzy,
Bom serce Twoje zranił,
O Jezu, odpuść mi!

Ref.: O szczęście niepojęte...

4. Pragnąłbym Cię tak kochać,
Jak Ty kochałeś mnie,
Przyjm serce me oziębłe,
A daj mi Serce Twe!

Ref.: O szczęście niepojęte...
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Nr 4

Idzie mój Pan, idzie mój Pan.

On teraz biegnie, by spotkać mnie. /2x

Mija góry, łąki, lasy,

By Komunii stał się cud.

On chce Chlebem nas nakarmić,

By nasycić życia głód.

Nr 5
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Ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,

o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to,że dałeś nam wiarę. ref:

2. Za to,że dałeś nam miłość. ref:

3. Za to,że dałeś nam siebie. ref:

4. Ty nam przebaczasz grzechy. ref:

5. Ty nam przywracasz życie. ref:

6. Za to,że jesteś z nami. ref:

7. Tobie śpiewamy z radością. ref:

Nr 5A
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Jezu mój Jezu

Dziś do Ciebie

Mówić chce

Ty mi dajesz

Swojego ducha

uwielbiam Cię.

Nr 6

Nakarmiłeś mnie, Panie nakarmiłeś mnie,

Uczyniłeś we mnie sanktuarium (x2)
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Tyś Jezu pokarm żywy mój. (x4)

Nr 7

Spotkał mnie dziś Pan

I radość ogromną w sercu mam.

Z tej radości chcę

Śpiewać i klaskać w dłonie swe.

Więc wszyscy razem chwalmy Go

Za to, że trzyma nas ręką swą.

Nr 8
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Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.
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