
 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP 

w Chotomowie 

  

 1. Dlaczego przygotowanie w parafii? 

 

Pan Jezus, kiedy ustanawiał sakramenty święte nie związał ich ze szkołą, ale z Kościołem. 

Parafia jest wspólnotą, w której odkrywamy swoje miejsce i w niej ma dokonywać się proces 

wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

 

1. Czym jest Eucharystia?  

 

 Spotkaniem ze Słowem Bożym 

 Wychowaniem do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej 

 Nauką brania odpowiedzialności za swoją wspólnotę 

 Wychowaniem do samozaparcia 

 Wychowaniem do obowiązków życia 

  Wychowaniem do milczącej ofiary 

 Wychowaniem do przyjmowania bez uników osobistej odpowiedzialności 

 Wprowadzeniem w tajemnicę poczucia świętości Boga 

 Wprowadzeniem w treść niedzieli 

2. Przygotowanie do czego i w jaki sposób? 

 

Przygotowanie do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, a nie tylko do jednorazowego 

wydarzenia – Pierwszej Komunii Świętej. Przygotowanie nieplanowane do pełnego 

uczestnictwa we Mszy Św. trwa od momentu Chrztu Św. W ostatnim roku przygotowanie to 

ma nabrać bardziej intensywnego i systematycznego charakteru.  

    
odciąć 

--------------------------------------------    ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

DEKLARACJA RODZICÓW (należy oddać do 30.IX.2018 r.) 

 

Decydujemy się, aby nasze dziecko ......................................................................................................., 

 

uczące się w szkole podstawowej nr ............................... w klasie III ........ wzięło udział w  

 

przygotowaniu do pełnego uczestnictwa we Mszy Św. w parafii Wniebowzięcia NMP w Chotomowie. 

Dziecko ochrzciliśmy w roku .................... w parafii p.w. ...................................................... 

 

........................................................... w ........................................... . Zobowiązujemy się do wypełnienia 

następujących warunków: uczestniczyć wraz z dzieckiem w niedzielnej i świątecznej  mszy św., 

pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z katechizmu, w miarę możliwości 

uczestniczyć w nabożeństwach, wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia.   

 

Nasz adres:  Ul. ...................................................... 

_______ - __________ ....................................... 

tel. ................................................... 

       ................................................................. 

        podpis rodzica 

 

     

Nr zgłoszenia ...............                                                               30 września 2018 r.  

 

 

 

 

 

 



Przygotowanie do pełnego uczestnictwa we Mszy Św.: 

- Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej.  

- Uczestnictwo we Mszy Św. w par. Chotomów o godz. 16.00 w następujące niedziele: 30.IX, 21.X, 

25.XI, 09.XII 2018 r. oraz 13.I,  17.II, 17.III, 07.IV 2019 r. 

- Spotkania dla rodziców w kościele w terminach: 13.XI.2018 (wtorek) godz. 19.00 , 20.I.2019 r. 

(niedziela) godz. 15.00, 05.III (wtorek) godz. 19.00. 

- Uczestnictwo dziecka w szkolnej lekcji religii 

-  Uczestnictwo  w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), nabożeństwach 

Drogi Krzyżowej (Wielki Post) 

- Dostarczenie metryki chrztu dziecka  

- Wiedza religijna (pacierz) w zakresie klasy trzeciej (szkoła) sprawdzona do końca marca 2019 r. 

- Znajomość formuły spowiedzi świętej 

- Poświęcenie i wręczenie różańców – 30 września 2018 r. (niedziela) godz. 16.00 

- Poświęcenie medalików  - 09 grudnia 2018 r. (niedziela)  godz. 16.00 

- Wręczenie modlitewników – 17 lutego 2019 r. (niedziela) godz. 16.00 

- Opłata - 80 zł  - do końca października u s. Teresy (za różaniec z etui, medalik z łańcuszkiem, 

modlitewnik, obrazek – pamiątka I Komunii i pamiątka I spowiedzi, pomoc do rachunku sumienia)    

 -W kwietniu przewidywane są spotkania  indywidualne Ks. Proboszcza lub ks. Marka  z dziećmi i z 

rodzicami  

- Termin sakramentu pokuty zostanie podany w późniejszym czasie 

Stroje komunijne liturgiczne - alby (firma BAMAX) 

- w maju będą próby liturgiczne;  

UROCZYSTOŚĆ I Komunii Św.:  

 19 maja 2018 r. (niedziela)  godz. 10.30  
- po I Komunii Św. Biały Tydzień (od poniedziałku do piątku) oraz pielgrzymka.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


