Program przygotowania
do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii świętej
w parafii św. Mikołaja w Kraczkowej
„Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest
bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z
najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w
przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego
Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus
pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz
pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście — właśnie w dniu Pierwszej
Komunii Świętej — ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten
sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem”.
Jan Paweł II, List do dzieci, 13 grudnia 1994 roku.

Duszpasterze posługujący w parafii zapraszają uczniów klas III oraz ich
rodziców do wspólnotowego przygotowania się do uroczystości I Komunii św.
Pragniemy, aby ten czas wypełniony był nie tylko licznymi wydarzeniami
formacyjnymi ale przysłużył się do owocnego i pełnego wiary życia rodzin
naszej parafii-środowiska najbliższego naszym podopiecznym. Zachęcamy
rodziców do wspólnej modlitwy z dziećmi, aby I Komunia św. wiązała się ze
stałą obecnością Jezusa w ich sercu i przyjaźnią z Nim na całe życie.

Nasze propozycje skierowane do dzieci i rodziców
Pamiętamy i troszczymy się o:
- Udział we Mszy świętej niedzielnej w kościele parafialnym
- Udział w konferencjach dla rodziców
- Katechizację w szkole
- Zdanie w ramach katechezy szkolnej zakresu wiedzy religijnej
- Przygotowanie bezpośrednie do uroczystości pierwszokomunijnej.
- Włączenie się w uroczystości związane z I Komunią św. (tzw. Biały
Tydzień-przez uczestnictwo w liturgii

-Generalne przygotowanie kościoła i otoczenia przed uroczystością oraz
wykonanie okolicznościowej dekoracji
-Udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale,
majówka).

Termin I Komunii Świętej:
I Komunia św. zostanie udzielona dzieciom klas trzecich szkoły podstawowej,
w dniu 2 czerwca o godz. 1030 .
Terminarz roczny przygotowania do sakramentu pokuty i I Komunii św. :
Data
Październik (1.X)

Wydarzenie
Poświęcenie różańców

Treść
Razem
z
Maryją
poznajemy Jezusa

Grudzień (8.XII)

Poświecenie medalików

Mieć serce jak Maryja

Styczeń (termin
uzgodnienia)

do Przymiarka strojów

Przyoblecz
mnie
nowego człowieka

w

Luty (2.II)

Poświęcenie świec

Jezus światłością świata

Kwiecień (7.IV)

Poświęcenie
modlitewników

Jezus
uczy
modlitwy

Czerwiec (1.06),
(2.06)

Spowiedź św. ,
Uroczystość I Komunii
św.
Udział
dzieci
w
Uroczystości
Bożego
Ciała

Bóg
odpuszcza
mi
grzechy. Jezus chlebem z
nieba.
„Zróbcie Mu miejsce,
Pan idzie z nieba”

Czerwiec (20.06)

mnie

Tematyka konferencji dla rodziców: (terminy identyczne z wydarzeniami
ujętymi w tabeli powyżej).
- Chrzest jako pierwszy sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Co dla
rodziców wynika z tego sakramentu oraz sakramentu małżeństwa?
- Dzień I Komunii św. najważniejszym dniem w życiu mojego dziecka.
- W jaki sposób przygotować dziecko do sakramentu pojednania.
-Jak przeżywać uroczystość I Komunii św. w rodzinie? (Uwagi praktyczne).

Uroczystość I Komunii św.:
Bezpośrednie przygotowanie i program tzw. Białego Tygodnia
Data
27.05.-31.05.2019r.

Wydarzenie
Próby liturgiczne

3.06.2019r.

Biały Tydzień
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

4.06.2019r.

Wspólnoty i ruchy w Kościele

5.06.2019r.

Pierwsze piątki miesiąca

6.06.2019r.

Pierwsze soboty miesiąca

7.06.2019r.

Przyrzeczenia abstynenckie

8.06.2019r.

Zawierzenie Matce Bożej

Osoby odpowiedzialne za formację:
- duszpasterze parafii, (ks. Tomasz Bednarz)
- katecheci;
- rodzice. J;

