
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni 

Ul. Farna 1 

89-240 KCYNIA 

 

Harmonogram przygotowań do Sakramentu I Komunii Św.: 

( I półrocze 2016/2017) 

 
20.09.2016 -        g. 18.30 (wtorek) – spotkanie z Rodzicami – obowiązkowe 

02.10.2016 –       g. 12.15 (niedziela) – spotkanie z kandydatami na ministrantów 

02.10.2016 -        g. 11.30 (niedziela)  – złożenie deklaracji przez Rodziców 

16.10.2016 -        ostateczny termin dostarczenia aktu Chrztu św. 

                            (dzieci ochrzczone poza parafią św. Michała Archanioła) 

27.11.2016 –       g.11.30 (niedziela) – po Mszy św. spotkanie z Rodzicami – Adwent 

26.12.2016 –       g.16.00 (niedziela) – wspólne kolędowanie od marzenia do spełnienia  

                     

      

Różaniec –  07.10 (piątek) g.17.30        

  14.10 (piątek) g.17.30 

         21.10 (piątek) g.17.30 

                    28.10 (piątek) g.17.30 

    

Poświęcenia: 

07.10.2016 (piątek) –      g.18.00 (Msza Św.) – różaniec 

08.12.2016 (czwartek) – g.18.00 (Masz Św.) – medalik 

02.02.2017 (czwartek) – g.18.00 (Msza Św.) – gromnica 

  

Spotkania z dziećmi i rodzicami (formacyjne): 

22.09. 2016 – g.16.00 (GCKiB) 

pozostałe terminy podane zostaną w październiku 

 

Sprawy organizacyjne: 

 DZIECI – do 30 października przygotować króciutko informację o swoim 

dziecku. Co lubi jeść, jakie ma zainteresowania, kiedy najczęściej się uśmiecha 

(informacje przesłać na e-mail: marasjan@interia.pl  

 Do 18 grudnia dostarczyć ZDJĘCIE z wydarzenia dziecka (duże)  

 ALBA NA PRZYJĘCIE – każdy Rodzic załatwia albę we własnym zakresie, alba 

koloru białego (kolor niewinności, czystości, miłości Boga) 

 DATA UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚW. – 21 maja 2017 r.,   godz. 11.30 

 OFIARA FINANSOWA NA PRZYGOTOWANIE – 220 zł. według naszego 

wspólnego ustalenia (książeczki, pamiątki, Pismo Św., kwiaty – wystrój kościoła, 

wiązanki, dekoracja, dar ołtarza do parafii), wpłacamy bezpośrednio u księdza 

prowadzącego, możliwość wpłaty w ratach:  

   I Rata –    50 zł – do Bożego Narodzenia 

 II Rata –    50 zł – do końca Lutego 

III Rata –  120 zł – do końca Kwietnia, 

 WYNAJEM FOTOGRAFA, zdjęcia w gestii rodziców 

 

 

 

Roraty –    28.30.02 /12.18.00  

          05.07.09 /12.18.00  

                    19 /12.18.00 
 



Obowiązkiem w przygotowaniu do I Komunii Św. jest: 
 

 Cotygodniowy udział w niedzielnej Eucharystii (godz.11.30) 

 Uczestniczenie w Różańcu (cztery razy) 

 Uczestniczenie w Roratach (zawsze)  

 Uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych (obowiązkowo) 

 Uczestniczenie w wydarzeniach przygotowanych dla dzieci 
 

Przygotowuje: ks. Marek Januchowski, pani Anna Drabik 

e-mail: marasjan@interia.pl 


