DUSZPASTERSTWO
RODZICÓW oraz DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH
ROK KATECHETYCZNY 2015/2016
INFORMATOR
Kodeks Prawa Kanonicznego (w skrócie KPK) - Kanon 913 mówi: „Dzieci wtedy można dopuścić
do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie
do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało
Chrystusa”.
Kanon 914 KPK precyzuje kto jest za to odpowiedzialny, gdy mówi: „Jest przede wszystkim obowiązkiem
rodziców, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały
odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej
spowiedzi (…).
Kanon 898 KPK nakazuje: „Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej
Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary (…)”.
KKK (Katechizm Kościoła Katolickiego) 2042 - I Przykazanie Kościelne brzmi: „W niedziele i święta
nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac koniecznych”.
Dzieci uczestniczą w Mszach niedzielnych wraz z rodzicami. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej
uczestniczą również w Mszach szkolnych (każdy czwartek o godz. 17.00) i nabożeństwach (majowych,
różańcowych itp. – zgodnie z harmonogramem). Rodzice mile widziani, o ile pozwolą im na to obowiązki
zawodowe.
Wobec powyższych wymogów Kościoła, jako proboszcz uprzejmie proszę, aby również rodzice
przygotowali się należycie do przyjęcia Komunii św. swojego dziecka. Pierwszym aktem tego przygotowania
będzie uroczyste liturgiczne zgłoszenie dziecka do I Komunii Świętej, które nastąpi 12 października br. na
planowanym spotkaniu. Poza tym rodzicielskim obowiązkiem jest uczestniczyć w następujących spotkaniach:
14.09.2015
01.10.2015
12.10.2015
16.11.2015
07.12.2015
10.12.2015
01.02.2016
04.02.2016
07.03.2016
10.03.2016
02.04.2016
11.04.2016
18.04.2016
25.04.2016
30.04.2016
1.05.2016

(poniedziałek)
Spotkanie z rodzicami
(czwartek)
Poświęcenie różańców - nabożeństwo
(poniedziałek)
Spotkanie z rodzicami
(poniedziałek)
Spotkanie z rodzicami
(poniedziałek)
Spotkanie z rodzicami
/po roratach/
(czwartek)
Poświęcenie medalików
(poniedziałek)
Spotkanie z rodzicami
(czwartek)
Poświęcenie świec
(poniedziałek)
Spotkanie z rodzicami
(czwartek)
Poświęcenie książeczek
(sobota)
Pierwsza spowiedź
(poniedziałek)
Spotkanie z rodzicami
(poniedziałek)
Pierwsza próba przed I Komunią Św.
(poniedziałek)
Druga próba przed I Komunią Św.
(sobota)
Spowiedź przed I Komunią Św.
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA KLAS II

godz. 17:30
godz. 16:30
godz. 17.30
godz. 17:30
godz. 17.45
godz. 17:00
godz. 17:30
godz. 17:00
godz. 17:30
godz. 17:00
godz. 11.00
godz. 17:30
godz. 17:30
godz. 17:30
godz. 15.30
GODZ 11:00

1.05.2016

WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA

GODZ 9:00

1.05.2016

NIESZPORY / dla wszystkich, gości też ! /

GODZ 15:30

02.05.2016
03.05.2016
04.05.2016
06.05.2016
26.05.2016

Msza Św. w intencji Rodziców i Chrzestnych (poniedziałek)
Msza Św. w intencji ks. prob. Stanisława Juraszka (wtorek)
Msza Św. w intencji katechetki Małgorzaty Wita (środa)
Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej(piątek)
Boże Ciało (czwartek)

godz 11.00
godz 17.00
godz. 17.00
godz. 7.00
godz. 9.00

PEREGRYNACJA IKONY ŚW. RODZINY – od Mszy Św. Szkolnej w I czwartek 5 listopada br., w
ramach przygotowania duchowego, w rodzinach dzieci I Komunijnych odbywa się nawiedzenie, czyli
Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny. Przez dwa, może być trzy dni, cała rodzina modli się wspólnie
wieczorem przed tym wizerunkiem o dobre przeżycie i wielkie łaski dla całej rodziny, szczególnie dziecka I
Komunijnego. Na spotkaniu październikowym ustalamy harmonogram peregrynacji. Każdy się może wpisać.
UBIÓR - dzieci do I Komunii Św. obowiązuje strój liturgiczny (dziewczynki wianek z mirtu, bez torebek,
chłopcy długie spodnie, wszyscy w bieli). Pierwsza przymiarka 10.12.2015, tj. czwartek po Mszy Świętej
Szkolnej. Kiermasz strojów komunijnych po Mszy Szkolnej w czwartek 1.10.2015 w salce na probostwie.
Farorz ani katechetka w tym nie pośredniczą. Stroje wymieniają między sobą rodzice, nieraz za darmo.
FOTO - kamerzystę i fotografa zamawia Ksiądz Proboszcz. Poza tym nikomu nie udzielam akredytacji.
„SKARBIEC MODLITW I PIEŚNI” - książeczkę do nabożeństwa Wydawnictwo Księgarni św. Jacka
Katowice 1998 - rodzice kupują indywidualnie. Tak samo biały różaniec, świecę, medalik itp.
PISMO ŚWIĘTE - Ksiądz Proboszcz kupuje dla wszystkich Pismo Święte wraz z obwolutą. Kwotę 100 zł.
płaci się dopiero na drugi dzień po Komunii św. – niech to będzie dar komunijny np. rodziców chrzestnych.
Pismo Święte będzie wręczane uroczyście na Mszy Świętej Szkolnej w czwartek 9 czerwca 2016 roku.
PIELGRZYMKA – w piątek 6 maja 2016, w ramach Białego Tygodnia dzieci komunijne wraz z rodzicami,
(mogą też pojechać inni) udają się na pielgrzymkę dziękczynną do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszystko
organizują trójki klasowe. Od dzieci i rodziców mamy pesele, ale inni muszą je podać celem ubezpieczenia.
BIAŁY TYDZIEŃ - wszystkie dzieci komunijne uczestniczą przez cały tydzień we Mszy Świętej o 17.00,
w ramach tzw. Białego Tygodnia, z wyjątkiem drugiego dnia o godz. 11.00.
BOŻE CIAŁO – wszystkie dzieci w strojach komunijnych wraz z rodzicami uczestniczą w Uroczystości
Bożego Ciała w czwartek 26 maja 2016 roku. Msza Święta o godz. 9.00, po niej Procesja Teoforyczna.
DAR OŁTARZA - dowolna ofiara kopertowa na Nieszporach w dniu I Komunii Św. Nie ma żadnej zbiórki
na Mszę Świętą, czy na Kościół! Każda rodzina składa ofiarę w podpisanej kopercie na nabożeństwie
popołudniowym. Tych, których na to nie stać też niech wrzucą kopertę z podpisaną karteczką.
FINANSE - trójki klasowe zbierają pieniądze na: pamiątki komunijne (100 zł. - Pismo Św. i ok. 25 zł
obrazek), alby (180 zł), kwiaty, pielgrzymkę (50 zł. od osoby). Zabraniam obarczania finansami panią
katechetkę! Każdego roku pomagamy rodzinom biednym. Rodzice zgłaszają się do Proboszcza.
Uwaga! Zwyczajem stało się ognisko na farskim ogrodzie, które odbędzie się w czwartek 12 maja 2016 po
Mszy św. szkolnej, na które Farorz zaprasza, a rodzice wszystko organizują. W razie niepogody przesuwamy
je o tydzień później.
tel. katechetki – Małgorzaty Wita: 784 071 012
tel. parafii: 32 457 71 33
e-mail parafii: orlowiec@archidiecezja.katowice.pl
strona parafialna: www.parafiaorlowiec.pl
Orłowiec, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14.09.2015 roku
ks. Stanisław Juraszek
proboszcz

