Informacja dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej w roku
2021 r. (03.12.2020 r.)

Drodzy Rodzice!
Bardzo dziękuję za pomoc dzieciom w przygotowaniu do spotkania z Panem Jezusem w
Najświętszym Sakramencie. Z uwagi na pandemię oraz zdalną naukę w szkole tak wiele
nowych obowiązków pojawiło się w Waszym codziennym życiu. Dziękuję, że znajdujecie
zrozumienie również dla potrzeb duchowych swoich dzieci. Dziękuję za wspólną z nimi
modlitwę, czytanie Słowa Bożego i poznawanie Mszy świętej. Bez Waszego zaangażowania
trudno sobie wyobrazić, aby dzieci mogły owocnie przeżyć Eucharystię. W Waszym gronie
szczególnie pozdrawiam i dziękuję tym, którzy znajdują czas i siły, aby razem z dziećmi
uczestniczyć „na żywo” we Mszy świętej.
W naszym kościele od kilku tygodni mamy dwie dodatkowe Msze świętej. W niedzielę
można uczestniczyć we Mszy świętej o godz. 6.30, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00, 13.15, 15.30,
16.30 i 18.00. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia nie jest możliwe, abyśmy mogli
zgromadzić na jednej Mszy świętej wszystkie dzieci, które przygotowują się do Pierwszej
Komunii. Dlatego zachęcam, aby uczestniczyć indywidualnie w jednej z wybranych godzin.
Do tego tematu powrócę jeszcze w nowym roku.
Póki co odwołujemy wszystkie zaplanowane poświęcenia. Będą one realizowane w
poszczególnych grupach w czasie bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Pierwszej
Komunii Świętej.
Ofiarę z racji Pierwszej Komunii świętej w wysokości 150 zł proszę wpłacać na konto
parafii, nr rachunku: 58 1240 3813 1111 0000 4375 8827. W tytule wpłaty proszę podać:
Pierwsza Komunia Imię i Nazwisko dziecka. Z zebranych ofiar zostaną sfinansowane
następujące rzeczy: książeczki – modlitewniki; zdjęcia grupowe; pamiątki
pierwszokomunijne; wystrój kościoła; dar ołtarza (obrusy na ołtarz, puryfikaterze, korporały i
ręczniczki używane do Mszy świętej), dar na budowę kościoła (być może małe okno w
nowym kościele). Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości to bardzo serdecznie proszę o kontakt i
rozmowę. Wiem, że w wielu rodzinach czas pandemii ograniczył możliwości finansowe. Ale o
wszelkich „wyjątkowych sytuacjach” chciałbym rozmawiać indywidualnie (telefon:
501 618 008).
Dziękuję za zrozumienie.
Ks. Proboszcz
Mariusz Wencławek

