
INFORMATOR KOMUNIJNY 2019/2020 

 

1.Spotkania w ramach katechezy – dla uczniów kl. III a, b, c z SP 3 
 w szkole (wtorek, czwartek), dla kl. III a i b SP 2 (środa, piątek) 

 

Przypominam, że obecność na Mszy św. niedzielnej (po której dzieci otrzymują obrazki) 

oraz Mszy św. szkolnej w czwartek o godz. 17.30 jest obowiązkowa! 

 

2. Zachęcam, aby dzieci wraz z rodzicami aktywnie brały udział w nabożeństwach 

różańcowych (pon – sb godz. 16.45, nd - godz. 15.45) oraz w tegorocznych roratach (pn – 
pt godz. 17.30). 

 

- Poświęcenie różańców (03.10 w czwartek podczas nabożeństwa o godz. 16.45, które 
prowadzą dzieci przygotowujące się do I i wczesnej komunii św.) 

- Poświęcenie medalików (08.12 w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00) 

- Poświęcenie świec i skarbców (02.02.2019 niedziela, po Mszy św. o godz. 11.00) 
 

3. Przeżywanie Triduum dla dzieci 

WIELKI CZWARTEK (Msza św. w int. dzieci przygotowujących się do I i wczesnej 

komunii św. o godz. 16.30) 
WIELKI PIĄTEK (Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 10.30) 

 

4. Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej 
 

WCZESNA KOMUNIA ŚW. (03.05.2020) MSZA ŚW. godz. 11.00 (zbiórka przed 

kościołem o 10.45) 

NABOŻEŃSTWO POPOŁUDNIOWE godz. 15.30 

 

I Spowiedź św. dla dzieci wczesnokomunijnych - sobota 02.05.2020 godz. 9.00  

 
 

I KOMUNIA ŚW. (10.05.2020) MSZA ŚW. godz. 11.00 (zbiórka przed kościołem o 

10.30) Rozpoczęcie przed kościołem o godz. 10.45 

 

NABOŻEŃSTWO POPOŁUDNIOWE godz. 15.30 

 

I spowiedź św.- sobota (04.04) godz. 8.00 (dzieci z SP 2); godz. 9.00 (dzieci z SP 3) 
I próba – środa (29.04) godz. 18.00 

II próba (generalna) – czwartek (07.05) godz. 18.30  

II spowiedź św. – sobota (09.05) godz. 8.00 (dzieci z SP 2) ; godz. 9.00 (dzieci z SP 3) 
 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o osobisty kontakt z ks. Grzegorzem 

(dyżur na parafii w Hołdunowie: każda środa) 
 

Obowiązkowe spotkania formacyjno – informacyjne dla rodziców dzieci I i 

wczesnokomunijnych będą miały miejsce w kościele o godz. 18.15 w następujące 

czwartki po mszy św. szkolnej: 

03.10;  

07.11;  

06.02;  

05.03. 

 


