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Szanowni Rodzice!
Wasze dziecko w tym roku przygotowuje się do przyjęcia dwóch bardzo ważnych sakramentów:
Pokuty i Pierwszej Komunii Świętej. Poniższy list zawiera informacje dotyczące spotkań,
prób i innych ważnych rzeczy związanych z przygotowaniami do tych uroczystości.
Prosimy Was o dokładne zapoznanie się z tym listem.
Dokumenty potrzebne do parafii- Prosimy dostarczyć kopię Aktu Chrztu świętego, Certyfikat
narodzin oraz wypełnioną formę rejestracyjną do parafii. Dokumenty dostarczamy do 30 listopada.
Zbiórką zajmują się rodzice.
Strój do Komunii
Dziewczęta – biała sukienka, wianuszek (bez welonu), białe buciki, białe rajstopy lub podkolanówki
Chłopcy – biała koszula, biały krawat (wliczony w koszt) oraz ciemny garnitur.
W Kościele dzieci będą miały tylko świece (nie będą trzymały książeczek lub różańców).
Prosimy, aby dziewczynki nie miały założonych rękawiczek.
Zdjęcia
Zdjęcia będą robione w sobotę, 8 maja, 2021 od godziny 8:00 rano w sali szkolnej przez zamówionego
fotografa. Robienie zdjęć w kościele w czasie uroczystości nie będzie dozwolone. Fotograf będzie robił
zdjęcia również w czasie gdy dzieci przyjmują Komunię świętą.
Kamery video
Cała uroczystość Pierwszej Komunii będzie nagrywana przez profesjonalistę, tak więc nie wolno będzie
robić zdjęć i nagrywać w kościele. Robienie zdjęć będzie możliwe dopiero po zakończeniu uroczystości.
Opłaty
Całkowity koszt wynosi 200 dolarów. Dysk dvd z nagraniem uroczystości I-Komuni świętej w kościele
wchodzi w cenę komuni. Dodatkowe dvd będą do nabycia w cenie $20. Zbiórką zajmują się rodzice.
Prosimy płacić gotówką. Termin uiszczenia opłaty – 30 listopada, 2020.

Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej powinny:
-systematycznie uczęszczać na katechizację
-uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,
-uczestniczyć w comiesięcznych Mszach św w parafii św Józefa
-posiadać odpowiedni poziom wiedzy religijnej

Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej powinni:
- systematycznie uczestniczyć w niedziele i święta we Mszy świętej,
- przystępować do sakramentów świętych,
- dawać świadectwo życia chrześcijańskiego,
- współpracować z Księdzem Proboszczem, koordynatorem i katechetami w przygotowaniu do I Komunii
świętej,

Koszty
Wydatki związane z Komunią obejmują: proporczyk, czerwony szablon na serca, białe szablony, świece,
kryzę, okapnik, różaniec, etui, książeczkę, medalik, obrazek, ramkę, dla dziewczynek hostię na sukienkę,
a dla chłopców krawat, kwiaty, dar dla parafii, buklet, dary ofiarne, przybranie kościoła, materiały,
kwiaty do kościoła, chlebki, chleb, owoce na dary, ofiarę dla księdza, organisty i skrzypka, Biały Tydzień
i poczęstunek.

