
 

 

 

 

 

Pragniemy wszystkich Parafian uwrażliwić na 
wartość gościnności poprzez przygotowanie 

majowego nabożeństwa w rejonach z udziałem 
Dzieci Komunijnych  

w niedzielę  27 maja 2018r.   
1. Sytuacja (tacy jesteśmy): 

Jest coraz mniej sytuacji sprzyjających okazywaniu 

sobie gościnności w sąsiedztwie.   

2. Ideał (ale Pan Bóg wzywa nas do): 

Wiele opowieści biblijnych wskazuje na gościnność 

jako podstawową formę okazywania miłości 

bliźniemu.  
3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć postawę): 

Chcemy pomóc ludziom w docenieniu gościnności 

przez stworzenie okazji do przeniesienia prywatnego 

święta I Komunii św. na całe sąsiedztwo. 

Powiększenie kręgu świętowania i stworzenie okazji 

do gościnności otwiera nas na osoby, które żyją w 

naszym sąsiedztwie.  
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 Ostatnie tygodnie 
upływają pod znakiem wielu 
prób. Podczas nich dzieci 
poznają liturgię, uczą się, jak 
należy się zachowywać w 
trakcie Mszy św., 
systematyzują wiedzę, 

utrwalają pieśni i modlitwy. Ma to na celu głębsze przeżywanie 
Eucharystii, a przy tym przygotowanie ich do tego, by nie rozpraszały 
ich mało istotne sprawy. Ten okres wytężonej pracy zarówno dla 
dzieci, rodziców, jak i księży wymaga współdziałania.  
 Przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii św. dziecko czeka 
jeszcze jedno  wyzwanie - pierwszy w życiu sakrament pokuty i 
pojednania, stanowiący ogromne przeżycie. Zanim to się stanie, 
dziecko musi się oswoić z konfesjonałem, obecnością kapłana, a 
nade wszystko z faktem, że powinno szczerze i bez skrępowania 
wyznać swoje przewinienia, niepokój budzą też samo rozgrzeszenie i 
pokuta, którą zada ksiądz. Dlatego właśnie pierwsza spowiedź jest 
poprzedzona próbami - najpierw na lekcji religii, później w kościele. 
Tu rodzice powinni wspierać swe pociechy, mieć dla nich czas, 
cierpliwie wysłuchać ich wątpliwości i obaw.  
 Przygotowania, których kulminacją jest sakrament Komunii św. 
- przyjęcie Pana Jezusa obecnego w Eucharystii, kończy tzw. Biały 
Tydzień, a jego wyjątkowość podkreślona jest strojem komunijnym, w 
którym każdego dnia uczestniczy się w Mszy św. Strój symbolizuje 
czystość duchową i gotowość dziecka do przyjęcia Komunii św. Biały 
tydzień przyzwyczaja dzieci do prawidłowego i świadomego, a także 
systematycznego uczestnictwa w Eucharystii. Ideałem byłoby też, by 
uczestniczyły w nim całe rodziny…  
   Radością dla  
społeczności parafii jest 
obecność dzieci, które 
noszą w swoich sercach 
Jezusa Chrystusa i 
pragną być z Nim tak 
bardzo blisko w swoim 
życiu.  

Od kilku lat odbywają się nabożeństwa  

MAJOWE  w  REJONACH  
duszpasterskich w ostatnią niedzielę maja.  

Zachęcamy, by Parafianie w tym roku również 

zgromadzili się na wspólnej modlitwie  

między blokami w rejonach w niedzielę 27 maja: 
Rejony I, II i III o godz. 17,  

Rejony IV, V i VI o godz. 16. 

Oto miejsca nabożeństwa majowego:  

 Rejon I organizuje majowe przed blokiem Norwida 11,  

Rejon II przy bloku Wybickiego 26,  

Rejon III przy bloku Kotarbińskiego 11,  

Rejon IV przy bloku Michałowskiego 15,  

Rejon V przy bloku Michałowskiego 18,  

Rejon VI zaprasza za blokiem Czerskiego 13.  

(spis ulic w każdym rejonie – na stronie parafialnej) 

W tym roku pragniemy podkreślić wartość gościnności przy okazji 

uroczystości I Komunii św. 

Niedziela 27 maja przypada na zakończenie Białego Tygodnia.  

Natomiast tego dnia Mszą św. o godz. 12 dzieci klas czwartych 

świętować będą swoją Rocznicę I Komunii św.  

Szczególnie ZAPRASZAMY na nabożeństwa majowe w rejonach 

dzieci komunijne z ich rodzinami.  

Niech to zaproszenie przekażą im także sąsiedzi  

i organizatorzy majówek.  

Po wspólnym odśpiewaniu Litanii i pieśni maryjnych będzie czas na  

spotkanie sąsiedzkie. Zachęcamy, by sąsiedzi i rodziny dzieci 

komunijnych zadbali o organizację – krzesełka, herbata, ciastko... 

może grill...   

Chętnie umieścimy na stronie parafialnej zdjęcia z nabożeństwa 

albo grupowe uczestników sąsiedzkiego spotkania komunijnego. 

 
Cieszmy się, że w sąsiedztwie są dzieci komunijne  


