
 

 

Drodzy Rodzice dzieci przygotowujących się  

do życia eucharystycznego, 

 

Wasze dziecko już za 3 miesiące po raz pierwszy spotka się z Panem Jezusem w sakramencie pokuty 

i pojednania, a za 5 miesięcy w sakramencie Eucharystii. Będzie to wyjątkowe wydarzenie zarówno dla 

Waszego dziecka, całej Waszej rodziny, jak i dla wspólnoty parafialnej.  

Pomimo czasu pandemii pragniemy rozpocząć przygotowania do tego wydarzenia. Dokonuje się ono 

równocześnie na trzech płaszczyznach:  

• w domu rodzinnym, który nazywany jest Kościołem domowym,  

• w szkole na lekcjach religii, 

• we wspólnocie parafialnej. 

W ramach domu rodzinnego zachęcamy Was – Drodzy Rodzice – do wspólnego czytania Pisma św., 

wspólnej codziennej modlitwy z dzieckiem i do pochylania się na prawdami zawartymi w katechizmie. 

Prosimy, aby wraz z dzieckiem odmawiać regularnie pacierz, szczególnie modlitwy: Ojcze nasz…, Zdrowaś 

Maryjo…, 10 Przykazań Bożych. Rozejrzyjcie się po pokoju swojego dziecka – czy wisi tam Krzyż, obraz 

Maryi, Anioła Stróża, Świętego Patrona Waszego dziecka? Jeśli nie, zadbajcie, by to zmienić. W domu 

rodzinnym będzie też miało miejsce błogosławieństwo dziecka przez rodziców przed wyjściem do kościoła 

na uroczystą Mszę św., w dniu przyjęcia przez dziecko I Komunii św. Propozycję takiej małej liturgii 

domowej otrzyma każda rodzina. 

W ramach katechezy szkolnej program nauczania religii przewiduje przekazanie dzieciom wiedzy na 

temat poszczególnych okresów roku liturgicznego, zapoznanie z przebiegiem Mszy św. i kształtowanie 

postawy eucharystycznej po Mszy św.  

W ramach parafii zachęcamy Was, Drodzy Rodzice: 

• do systematycznego uczestnictwa wraz z dzieckiem w niedzielnej Mszy św. (szczególnie o godz. 10.30), 

do czasu normalnego funkcjonowania włączając się we wspólną modlitwę przez Internet, 

• do udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące wiedzy religijnej zawarte w Załączniku 1 

(oczywiście nikt nie będzie egzaminowany z tych pytań; chodzi nam jedynie o to, byście sami przed sobą, 

wspólnie w domu sprawdzili swoją wiedzę religijną, wzajemnie się ubogacając), 

• do omówienia z dzieckiem przebiegu Mszy św., który zamieszczony jest w Załączniku 2,  

• do czynnego włączenia się w przygotowanie Liturgii Słowa poprzez czytanie jednego z czytań i Modlitwy 

wiernych na niedzielnej Eucharystii oraz do śpiewania psalmu przez dzieci (od Wielkiego Postu), 



• do przyjęcia w Wielkim Poście relikwii Świętych Małżonków: Zelli i Ludwika Martin w Waszym domu i 

wspólnej, rodzinnej modlitwy przy relikwiach, będącej ważnym elementem przygotowania całej rodziny 

do I Komunii Waszego dziecka (odbiór relikwii po wieczornej Mszy św., następnego dnia przed wieczorną 

Mszą św. przyniesienie ich z powrotem do kościoła; koordynatorem peregrynacji relikwii jest Pan Adam 

Woźniak – prosimy o kontakt z nim w celu uzgodnienia dnia, tel. 692 914 351), 

• do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych i jednym organizacyjnym dla Was, Rodziców (termin 

zostanie podany), 

• do udziału ojców w specjalnej Mszy św. dla mężczyzn w Uroczystość św. Józefa - 19 marca o godz. 19.30, 

z katechezą dla nich i indywidualnym błogosławieństwem,  

• do wspólnego, rodzinnego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. W terminach już podanych w 

gazetce parafialnej, będziemy przeżywać uroczysty dzień pierwszej spowiedzi. Program: Wystawienie 

Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pokutne, indywidualna spowiedź dzieci. W czasie, gdy 

spowiadają się dzieci - rodzice i rodzice chrzestni modlą się w ich intencji. Po spowiedzi dzieci, spowiedź 

dorosłych. Dzieci wspólnie modlą się za rodziców i chrzestnych - modlitwę prowadzą katecheci. 

Następnie: poświęcenie i nałożenie alb, zapalenie od Paschału świec dzieci oraz błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem poszczególnych rodzin. Na zakończenie wspólne zdjęcie. W domu 

zachęcamy do świętowania tego wydarzenia na wzór ewangelicznego Miłosiernego Ojca, który pragnąc 

wyrazić swą ogromną miłość i radość z powrotu syna, obdarował go nową szatą i wyprawił wielką ucztę 

(Ewangelia wg św. Łukasza: Łk 15, 11-32), 

• do śpiewania z dzieckiem pieśni, które będziemy śpiewać na Mszy św. pierwszokomunijnej. Pieśni będą 

takie same jak te, które będziemy śpiewać w każdą niedzielę po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego 

na Mszy św. o godz. 10.30.  

Sprawy administracyjne: 

• Prosimy o zebranie funduszy na zapłacenie zakupionych dewocjonaliów i pamiątek (m.in. Pismo św., 

książeczki, różańce, buteleczki z wodą święconą, certyfikaty, pomoce duszpasterskie). Najlepszą praktyką 

jest, gdy tzw. „trójka klasowa rodziców” z danej klasy zajmie się sprawami organizacyjnymi i zbierze 

pieniądze, a następnie wpłaci na konto parafialne w tytule pisząc I Komunia 2021 i od jakiej to grupy 

(100 zł od osoby). Można to też uczynić wpłacając na konto indywidualnie (konto ogólne parafii). 

• Zakłady: krawiecki (alby) oraz fotograficzny (pamiątkowe zdjęcia) pozostaną te, które były w tym roku, 

czyli: Pixelstudio z Gniezna oraz Pracownia Krawiecka „Izabela” Izabela Lisiecka – Witkowo. 

• Ze względu na przedłużające się obostrzenia, poświęcenie medalików zostanie przeniesione na czas 

późniejszy.  

Z życzeniami pięknego i owocnego przeżycia tego czasu przygotowań dla całej Waszej rodziny 

Duszpasterze wraz z katechetami parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie,  

II Tydzień Adwentu 2020 



 

Załącznik 1: Mały sprawdzian z wiedzy religijnej 

1. Jak inaczej chrześcijanie nazywają niedzielę?...............................................................................  

2. O której godzinie wypadają codziennie: Anioł Pański ………………………………. Godzina 

Miłosierdzia………………………….. Apel Jasnogórski………………………………….... 

3. Jaka jest różnica między świecą roratnią a  paschalikiem? Świeca roratnia używana jest w czasie 

……………….……………………………….., a  świeca paschalik używana jest w czasie …………………………..……… 

4. Wymień  jedno czasopismo religijne: ……………………………………………………………………………………….….….. 

5. Jak należy odpowiedzieć na pozdrowienie: „Pokój temu domowi"? …………………………………..…….…….. 

6. Co oznacza inskrypcja na drzwiach katolickich mieszkań: C+M+B=2019? (Christus mansionem 

benedicat)   …………………            ………………………….       ………………………..  

7. Ile niedziel ma: czas Adwentu……………………..…, czas Wielkiego Postu? …………......………….………………… 

8. Dlaczego pościmy i pokutujemy akurat w piątki całego roku? ……………………………………………….…… 

9. Proszę wypisać jeden uczynek miłosierny co do duszy …………………………………………………………………..…. 

10. Proszę wypisać jeden uczynek miłosierny co do ciała ……………………………………….……………………………… 

11. Dla kogo zostawia się wolne miejsce przy wigilijnym stole? ……………………………………………………..  

12. Jakie prace wolno wykonywać w niedziele? ........................................................................................... 

13. Wymień 2 miesiące Maryjne w ciągu roku:…………………………………………..…..  ……………………………  

14. W jakim miesiącu modlimy się szczególnie za misyjne dzieło Kościoła? ………………………………………… 

15. Wśród tajemnic różańcowych mamy tajemnice: radosne, bolesne, chwalebne i światła. Każda z nich 

zawiera 5 wydarzeń z życia Jezusa i Maryi.  Wypisz 1 i 5 takie wydarzenie czyli 1 i 5 dziesiątkę 

różańca z tajemnic światła. Pierwsze wydarzenie: …………………………… Piąte wydarzenie …….……  

16. Która uroczystość w roku liturgicznym jest najważniejsza? ………………………………………………..…………….. 

17. Kto może udzielić sakramentu chrztu świętego w niebezpieczeństwie śmierci dziecka?....................... 

18. Kto udziela nowożeńcom sakramentu małżeństwa?............................................................................... 

19. Wymień 4 Ewangelistów: 1. ………………………..2………………………..3………………………..4…………………………. 

20. Wymień 2 z 7 darów Ducha Świętego: Dar ………………………………Dar ……………………………………………….. 

21. Co to znaczy, że małżeństwo i rodzina jest Kościołem domowym? ……………………………………………..…… 

22. Wymień warunki przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania: 

1.…………………..………….2………………..……………… 

3…………………………………4……………………………………5…………………………………... 

23. Stary Testament zawiera 46 ksiąg, a ile zawiera Nowy Testament?................................................... 

24.  Podaj imię obecnego: papieża………………..….., ordynariusza……………..……, proboszcza………………… 

25.  Wymień imiona 2 z 12 Apostołów: …………………………….………..     ……………………………………………………… 

26. Co oznacza słowo „Eucharystia” ……………………………………………………………………………………………………. 

27. Msza św. składa się z 4 części. Nazwij te części: 1………………………..………. 2…………………..………………….. 

3…………………………………4……………………………………….. 

28. Wymień 3 sakramenty wtajemniczenia: 1………………………….2……………………………..3…………………………… 

29. Co to jest sakrament? Jakich słów byś użył na określenie tego słowa……………………………….………………… 

30. Co powinniśmy brać pod uwagę jako katolicy przy wyborze imienia dziecka? …………………………………… 

31. Wymień kolejność odmawiania następujących modlitw: /……….Aniele stróżu mój/………Ojcze nasz                              

/……….. Święty mój patronie (np. święta Agnieszko módl się za mną)/ ……….. Zdrowaś Maryjo/. 

 

 



Załącznik 2: Msza św. (Eucharystia) - Obrzędy wstępne, Liturgia Słowa, Liturgia 

Eucharystyczna, Obrzędy zakończenia. 

Ad. 1. Obrzędy wstępne:  

• Pieśń na wejście: otwiera uroczystą procesję do ołtarza, jest wyrazem wspólnotowości, stąd 

powinni ją śpiewać (tak, jak i wszystkie pieśni) wszyscy obecni na liturgii.  

• Znak krzyża: jest najprostszym wyznaniem wiary - czynimy go starannie i świadomie.  

• Pozdrowienie: Kapłan kieruje kilka słów do wiernych. Zawiązuje wspólnotę w imieniu 

Chrystusa i wprowadza do tajemnicy dnia.  

• Akt pokuty: Uświadamia nam słabości i grzeszność oraz potrzebę Bożego Miłosierdzia. 

Kończy się formułą rozgrzeszenia i odpuszczeniem grzechów powszednich (i odpuściwszy 

nam grzechy). Chwała na wysokości Bogu - hymn uwielbienia; na słowa: Jezu Chryste 

skłaniamy głowę!  

• Kolekta - Modlitwa dnia, w której przedstawiamy nasze intencje Bogu (po słowach kapłana: 

Módlmy się, jest chwila ciszy, wówczas kierujemy swoją intencję podczas tej Mszy św.). 

Ad. 2. Liturgia Słowa:  

• I czytanie (Stary Testament). Psalm responsoryjny: odpowiedź na czytanie. II czytanie 

(Nowy Testament). Śpiew przed Ewangelią: Alleluja lub Chwała Tobie...  

• Ewangelia (Nowy Testament, wg jednego z 4 Ewangelistów: Matusz, Marek, Łukasz i Jan). 

Jest tak samo ważna jak Przeistoczenie w czasie Eucharystii. Czynimy znak krzyża: na czole 

(aby Ewangelię zrozumieć), na ustach (aby ją głosić) i na sercu (aby ją przyjąć).  

• Homilia (wyjaśnienie czytań mszalnych i ukazanie realizacji słowa Bożego w codziennym 

życiu). Po homilii chwila refleksji w milczeniu.  

• Wyznanie wiary. Na słowa I za sprawą Ducha Świętego... - czynimy skłon!  

• Modlitwa powszechna (W potrzebach całego Kościoła, np.: za papieża, biskupów i 

duszpasterzy, za misje, o zjednoczenie chrześcijan, o powołania itp. W potrzebach narodu i 

całego świata, np.: o pokój, za kierujących państwem, samorządem, o dobre zbiory itp. Za 

tych, którzy cierpią moralnie lub fizycznie, np.: za prześladowanych, chorych, konających itp. 

Za zmarłych. Za zgromadzonych i w potrzebach miejscowej społeczności, np.: ochrzczonych, 

przystępujących do bierzmowania, za parafian itp.). 

 

 

 



Ad. 3. Liturgia Eucharystyczna:  

• Przygotowanie darów: Procesja z darami (dary ołtarza, chleb eucharystyczny, woda i wino). Zbiórka 

ofiar na tacę, którą przeznacza się na potrzeby Kościoła (do złożenia ofiary, zgodnie z piątym 

przykazaniem kościelnym, zobowiązany jest każdy wierny, dajmy także dziecku możliwość złożenia 

ofiary). Pieśń na ofiarowanie. Modlitwa kapłana nad darami.  

• Modlitwa Eucharystyczna (do wyboru 5 modlitw), która składa się z: Prefacja (przedmowa, 

wprowadzenie): dialog kapłana z wiernymi i hymn pochwalny, który kończy się śpiewem Święty, 

święty... Epikleza (wezwanie) jest modlitwą błagalną, aby Duch Święty zstąpił na dary ofiarne i 

przemienił je w Ciało i Krew Chrystusa. Przeistoczenie: Gdy kapłan pokazuje nam Ciało Chrystusa i 

Krew Chrystusa, my patrzymy i adorujemy. Gdy kapłan przyklęka, my robimy głęboki skłon. 

Aklamacja (dosł. sposób przyjęcia, okrzyk) po przeistoczeniu. Są do wybory 4 aklamacje, m.in. K: 

Uwielbiajmy tajemnicę wiary. W: Panie, Ty nas wybawiłeś, przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty 

jesteś Zbawicielem świata. Modlitwa za papieża, biskupa, zmarłych. Doksologia (gr. chwała) 

modlitwa wielbiąca Boga w Trójcy Świętej: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…   

• Obrzęd Komunii: Wprowadzenie do „Ojcze nasz", Modlitwa Pańska (uczmy dzieci gestu złożonych 

rąk) oraz modlitwa o jedność i pokój.  

Znak pokoju - odwracamy się do sąsiada i mówimy; Pokój z Tobą! On odpowiada: I z Duchem 

Twoim! albo Amen! Kto pierwszy wyjdzie z inicjatywą, ten mówi: Pokój z Tobą! Czynimy to, podając 

rękę lub skłaniając się. (Zwracając się do bliźniego pamiętajmy o spojrzeniu sobie w oczy i 

uśmiechu).  

Śpiew: Baranku Boży... 3 razy uderzamy się w pierś na słowa: Zmiłuj się nad nami i Obdarz nas 

pokojem. Oto Baranek Boży... Patrzymy na Baranka Bożego, gdy kapłan unosi Go do góry (mamy 3 

adoracje: w czasie Przeistoczenia, na Baranku Boży i w czasie przyjęcia Komunii św. Patrzmy 

wówczas na Jezusa).  

Przyjęcie Komunii św. Udzielający Komunii św. zaprasza nas do krótkiej adoracji, pokazując Ciało 

Chrystusa i mówiąc: Ciało Chrystusa. My odpowiadamy: Amen i spożywamy (pamiętajmy, że chcąc 

przyjąć Komunię św., nie możemy mieć na sumieniu grzechu śmiertelnego). W czasie przyjęcia 

Komunii św. możemy złożyć ręce. Natomiast przed przyjęciem przyklękamy lub czynimy skłon.  

Pieśni na Komunię św. Uwielbienie (pieśń lub chwila milczenia). Modlitwa po Komunii św. 

Ad. 4. Obrzędy zakończenia: 

• Z życia wspólnoty parafialnej.  

• Przypomnienie najważniejszego przesłania Mszy św., Błogosławieństwo i rozesłanie: Idźcie...!  

• Pieśń na zakończenie i odejście służby liturgicznej oraz kapłana do zakrystii. Prosimy nie wychodzić z 

kościoła, aż nie skończy się pieśń na zakończenie, która jest integralną częścią Mszy św.  

W domu rodzinnym jest przedłużenie celebracji Mszy św. przez agapę – ucztę miłości przy stole. 


