
Informacje dla Rodziców 
Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. św. Polikarpa

1. Termin Pierwszej Komunii Świętej: sobota, 21 maja 2022 r.
2. Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja o przystąpieniu do Pierwszej Komunii Świętej. 
Prosimy o wypełnienie deklaracji do końca września. Deklarację można wypełnić 
pisemnie lub elektronicznie: polikarp.gda.pl w zakładce Sakramenty - Komunia św.

2. Akt Chrztu. Jeżeli Dziecko zostało ochrzczone poza parafią pw. św. Polikarpa 
konieczny jest Akt Chrztu. Proszę o jego dostarczenie do końca października.

3. Zgoda z parafii miejsca zamieszkania. Jeżeli Dziecko mieszka na terenie innej 
parafii, konieczna jest zgoda proboszcza na przystąpienie do sakramentów w parafii 
pw. św. Polikarpa. Proszę o dostarczenie zgody do końca października.

3. Dzieci są zobowiązane do obecności na spotkaniach. Przygotowania dzieci jesienią: 
Grupa I spotyka się we wtorki o g. 16.30. Grupa II spotyka się w środy o g. 16.30. 
Pierwsze spotkanie grupy wtorkowej 28 września, a grupy środowej 29 września. 
Na spotkania Dzieci przynoszą ze sobą Bożą Iskrę.

4. Dzieci są zobowiązane do udziału w szkolnej katechezie.
5. Dzieci będą zaliczać przewidziany materiał.
6. Dzieci są zobowiązane do udziału w niedzielnej Mszy świętej o godz. 11.00.
7. Dzieci będą brały udział w nabożeństwach: różaniec, roraty, droga krzyżowa.

Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. 
Po wspólnym różańcu o g. 16.30 dzieci zostają na krótkie spotkanie.

8. Planowane poświęcenia:
1. Poświęcenie Różańców:       niedziela,    3 października,   g. 11.00
2. Poświęcenie Książeczek:      niedziela,   14 listopada,        g. 11.00.
3. Poświęcenie Medalików:     niedziela,    12 grudnia,          g. 11.00.

9. Bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości i próby rozpoczną się po Wielkanocy.
10. Serdecznie zapraszamy Rodziców na katechezy dla dorosłych. Będą one okazją do 

pogłębienia swojej wiary poprzez wysłuchanie konferencji i adorację Najświętszego 
Sakramentu. Spotkania w pierwsze soboty miesiąca o godz. 19.15 w kościele. 
Zapraszamy na pierwsze spotkanie w sobotę, 2 października.

11. Sprawy finansowe związane z przygotowaniem do uroczystości:
1. Pierwsza wpłata do końca września w wysokości 20 zł obejmuje książeczkę do 

Pierwszej Komunii Świętej. 
Różaniec, Medalik oraz świecę (jeżeli nie ma świecy od chrztu) zakupują Rodzice.

2. Druga wpłata dot. dekoracji i samej uroczystości uzgodnimy w 2. semestrze.
3. Strojem dzieci komunijnych jest biała alba. 

Spotkanie z krawcową i zdjęcie miary alby:  
piątek, 8 października, między 17.30 a 18.30 w „kawiarence” przy kościele.

4. Fotograf i kamerzysta - osobne spotkanie - termin do uzgodnienia.
12. Wszystkie najnowsze informacje będą podawane na bieżąco w niedzielnych 

ogłoszeniach oraz na stronie internetowej parafii polikarp.gda.pl w zakładce 
poświęconej przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej.

http://polikarp.gda.pl
http://polikarp.gda.pl

