
Do obowiązków rodziców należy, aby dzieci umiały na pamięć tzw. Ka-
techizm. Dlatego też przypominamy, co należy do Państwa obowiązków 
i odpowiedzialności, by dziecko mogło przystąpić do sakramentów: 
Pierwszej Komunii i Pokuty. 
Dzieci mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw chrześci-
jańskich:  
Znak krzyża Świętego, Chwała Ojcu…, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Aniele Boży, Akt wiary, nadziei, miłości i żalu, Wierzę w Boga Ojca,  
Pod Twoją obronę, Zna tajemnice Różańca św., Stacji Drogi Krzyżowej,  
Zna i umie odpowiedzi i modlitwy wiernych ze Mszy św.  

Ponadto muszą nauczyć się z jak najlepszym zrozumieniem  
następujących, podstawowych prawd religijnych: 10 przykazań Bożych, 
6 prawd wiary, 5 przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, 2 
przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów 
głównych i.in. 

Wymagania te są zawarte w programie nauczania realizowanym pod-
czas katechezy w szkołach podstawowych na terenie wszystkich parafii 
w klasie I - II i III. 
I Spowiedź dla dzieci   16 maja 2020 
I Komunia Święta    17 maja 2020 
Tzw. Biały Tydzień    18-23 maja 2020 

Wymagane dokumenty: 
• metryka chrztu dziecka (jeżeli dziecko było chrzczone poza naszą 

Parafią); 
• Karta zgłoszenia dziecka  
• zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej 

spowiedzi i Komunii św. (jeżeli dziecko przygotowywało się do 
Komunii poza naszą parafią; w tym też przypadku potrzebna jest 
zgoda tamtejszego ks. proboszcza). 

www.parafiaczarne.pl          tel. 75-61-999-40             kontakt@parafiaczarne.pl  
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