Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Pierwsza Komunia Święta
11 maja, 2019 o godzinie 11:00 rano

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.
Spotkania Rodziców
Planujemy jeszcze jedno spotkanie przed uroczystością I Komunii Świętej. Jest rzeczą bardzo ważną, aby
choć jeden z rodziców był na tym spotkaniu obecny. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę,
28 kwietnia, 2019 po Mszy św. niedzielnej o godzinie 1:30 po południu w kościele.
Opłaty
Całkowity koszt wynosi 150.00 dolarów. Zbiórką zajmują się rodzice. Prosimy płacić gotówką.
Termin uiszczenia opłaty – 30 listopada, 2018.
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.
Msza święta przedstawiająca dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii całej parafii odbędzie się
21 października, 2018 o godzinie 12:30 w południe w kościele św. Józefa. Obecność wszystkich dzieci
jest obowiązkowa. Prosimy dzieci o przyniesienie serduszek. Klasa II w tym dniu poprowadzi różaniec o
godzinie 12:10. Prosimy aby wszystkie dzieci były na czas i usiadły w pierwszych ławkach.
Próby przed uroczystością
Pierwsza próba odbędzie się 27 kwietnia tj. sobota o godzinie 11:00 od 1:00 po południu w kościele.
Bardzo proszę aby grupa piątkowa przybyła na próbę 27 kwietnia. Obecność wszsytkich dzieci jest
obowiązkowa. Druga próba odbędzie się w niedzielę, 28 kwietnia, 2019 zaraz po Mszy świetej o
godzinie 1:30 po południu w kościele Św. Józefa. Natomiast trzecia próba odbędzie się 7 maja, 2019
zaraz po spowiedzi świętej.
Spotkanie z Fotografem odbędzie się 28 kwietnia, 2019 zaraz po Mszy św o godzinie 1:30 po południu
w kościele sw. Józefa.
Pierwsza Spowiedź
Pierwsza Spowiedź odbędzie się we wtorek, 7 maja, 2019 o godzinie 6:00 wieczorem w Kościele Św.
Józefa. Prosimy, aby dzieci były odświętnie ubrane i punktualne. Po spowiedzi dzieci będzie możliwość
spowiedzi dla rodziców i rodzin.
Strój do Komunii
Dziewczęta – biała sukienka, wianuszek (bez welonu), białe buciki, białe rajstopy lub podkolanówki
Chłopcy – biała koszula, biały krawat(wliczony w koszta) 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, 11 maja, 2019 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.
Proporczyki i Artykuły Religijne
Proporczyki muszą być ukończone przed drugą próbą i oddane do katechety. Poświęcenie artykułów
religijnych odbędzie się w Białym Tygodniu.
Biały tydzień dzieci komunijne rozpoczynają w niedzielę 12 maja w kościele Św. Józefa o godzinie
12:30 po południu. Dni Białego tygodnia: 13,14,15 maja. Nabożeństwo majowe rozpoczyna się o
godzinie 7:00 wieczorem w kościele Św.Józefa. Prosimy aby dzieci przychodziły w komunijnych
ubrankach.
Ubieranie Kościoła odbędzie się 9 maja ( czwartek) o godzinie 5:00 wieczorem. Rodzice ubieraja i
dekorują kościół na uroczystość I-Komunii świętej.
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,
- uczestniczyć w comiesięcznych Mszach św w parafii św Józefa.
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.

