
Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej 

na terenie naszej Szkoły 

 

Jak czytamy w Księdzie Koheleta: „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina 

na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas 

wyrywania tego , co zasadzono” (Koh 3, 1-2). Przekazywanie dziecku wiary ma również swój 

właściwy czas. Jeśli ten etap rozwoju zostanie zmarnowany, dziecko może całe swoje życie 

spędzić daleko od Boga i od Kościoła. Kiedyś szczęśliwy tata, kiedy urodziło mu się pierwsze 

dziecko, zwierzył się znajomemu Księdzu, że razem z żoną postanowili sobie wspólnie się 

modlić. „Żeby wspólna modlitwa w rodzinie była dla naszego dziecka zwyczajem 

niepamiętnym” – dodał. W rodzinie tej jest teraz czworo dzieci, troje z nich powoli zaczyna 

już opuszczać dom rodzinny, a rodzice ich najbardziej cieszą się z tego, że każde z ich dzieci 

jest naprawdę zaprzyjaźnione z Panem Bogiem i stawia Go w swoim życiu na pierwszym 

miejscu. 

Wprowadzanie dziecka w wiarę powinno się dokonywać od samego początku, od 

samego jego urodzenia. Natomiast wiek pierwszokomunijny jest dla rodziców czasem 

szczególnie uprzywilejowanym do nawiązania ze swoim dzieckiem prawdziwej wspólnoty 

wiary. Na wszystko, co z wiarą jest związane, dziecko jest wtedy szczególnie otwarte. Cieszy 

się, kiedy może z tatą lub mamą rozmawiać na tematy związane z jego przygotowywaniem 

się do pierwszej Komunii. Chciałoby im opowiedzieć o tym, czego się dowiedziało na lekcji 

religii. Lubi zapytać któregoś z rodziców o jakiś fragment z Pisma Świętego lub wyjaśnienie 

treści  z podręcznika do religii. Chętnie klęka do wspólnej modlitwy, pierwsze przypomina o 

tym, żeby pójść do kościoła. Słowem, i dla dziecka i dla jego rodziców jest to czas pod 

względem religijnym zupełnie wyjątkowy. 

Drodzy Rodzice! 

Jako katechetka ucząca i przygotowująca dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii 

świętej pragnę serdecznie Was zaprosić do współpracy w przygotowaniu uroczystości 

podczas której Wasze dzieci po raz pierwszy przyjmą do swoich serc Pana Jezusa pod 

postacią Chleba. Podczas chrztu św. zobowiązali się Państwo po katolicku wychować swoje 

potomstwo, dlatego bardzo się cieszę, że mogę towarzyszyć Wam w tej drodze przybliżania 

dzieci do Boga. To zadanie spoczywa przede wszystkim na Was – Rodzicach, którzy 

potraficie zrobić to najlepiej, ponieważ znacie swoje dzieci i wiecie w jaki sposób 

wytłumaczyć im, nierzadko trudne prawdy wiary. Najważniejszy jest jednak dla nich Wasz 

przykład, zaangażowanie i świadectwo wiary. To stanowi najlepszą zachętę do rzetelnego 

przygotowania się i głębokiego przeżycia spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej. 

Przygotowanie to obejmuje wymiar teoretyczny, a więc konieczność zrozumienia i 

opanowania podstawowej wiedzy katechizmowej oraz wymiar praktyczny tzn. uczestnictwo 

we Mszy św., codzienną modlitwę, pomoc w nauce modlitw i kształtowanie postawy 

prawdziwego chrześcijanina żyjącego w przyjaźni z Bogiem. 

Pierwsza Komunia Święta dziecka jest również szansą dla duchowego wzrostu całej 

Rodziny, która powinna dokonać rewizji swojego dotychczasowego życia, zwłaszcza 

religijnego. Czujcie się jeszcze bardziej zmotywowani do tego, aby stworzyć swoim 

pociechom sprzyjający klimat do prawidłowego rozwoju duchowego. 



A oto najważniejsze informacje, które chcę Państwu przekazać: 

Do końca listopada należy dostarczyć: 

1) świadectwo chrztu dzieci, które nie były chrzczone w naszej parafii.  

2) dzieci mieszkające poza terenem naszej parafii, powinny dostarczyć pisemne pozwolenie 

od swojego ks. Proboszcza, wyrażające zgodę na przygotowanie i przystąpienie do I Komunii 

Świętej w parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku. 

Zgodnie z prawem kościelnym przygotowanie do spowiedzi i Komunii św. odbywa się przy 

parafii, do której należy dziecko. U nas prowadzą je księża w każdą pierwszą niedzielę 

miesiąca. Wygłaszają konferencję dla Rodziców zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Poza tym 

dzieci z klas III mają obowiązek uczestniczyć wraz z Rodzicami w cotygodniowej niedzielnej 

Eucharystii. Zapraszamy więc do udziału we Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 11.30.  

Poza tym dzieci wraz z Rodzicami mają obowiązek uczestniczyć w Nabożeństwach 

Różańcowych w październiku we wtorki i czwartki, w Roratach w grudniu, także we wtorki i 

czwartki oraz Drodze Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu.  

Do I Komunii Świętej w parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku  dzieci przystępują 

w drugą niedzielę maja. Swoją pierwszą spowiedź odbywają w sobotę przed tą uroczystością. 

Wcześniej uczestniczą w próbach, które odbywają się w kościele. 

W tzw. Białym Tygodniu po I Komunii św. mają obowiązek uczestniczyć codziennie we 

Mszy św. o godz. 18.00. W uroczystość Bożego Ciała biorą udział w procesji (dziewczynki 

sypiąc kwiaty). 

Drodzy Rodzice, jeszcze raz proszę gorąco, abyście dołożyli wszelkich starań, aby 

dzień I Komunii Świętej był dla Was i Waszych dzieci czasem wyjątkowym, momentem 

bliskiego spotkania z Jezusem i okazją do zaproszenia Go do Waszych Rodzin i do Waszego 

życia. 

Zapewniam o mojej modlitewnej pamięci i gotowości pomocy – s. Jolanta – Bożena 

Szymańska 

 


