
Gdynia, Uroczystość Św. Stanisława, 2020 r. 

 

   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

   Drodzy Rodzice dzieci pierwszokomunijnych! 

   Najbliższa niedziela 10 maja, to data zapowiadanej od roku uroczystości  

I Komunii św. w naszej parafii. Tymczasem dzieci nie chodzą do szkoły  

i nie wychodzą z domu. Długo już czekamy na powrót do normalności, stąd 

zrozumiałe jest zniecierpliwienie wielu rodziców dzieci. Zapowiedzi  Ministra 

Zdrowia nie pozwalają na jakiekolwiek planowanie. Postanowiliśmy zatem, 

znając aktualną sytuację, zaproponować  przyjęcie I Komunii św. w siedmiu 

małych grupach według niżej podanego harmonogramu. Najważniejsze jest 

bezpieczeństwo dzieci i rodzin.  Ilość spotkań ograniczylibyśmy do minimum, 

tylko spowiedź św. i sama Msza św. Do naszego kościoła możemy zaprosić 48 

osób, stąd rodzina może być reprezentowana przez 7 osób wraz z kandydatem do 

I Komunii św. Wszystkie Msze św. będą transmitowane na parafialnym 

facebooku. Kościół będzie zdezynfekowany, przy wejściu jest dozownik do 

dezynfekcji rąk. Wszyscy goście wraz z dziećmi proszeni są o zakrycie nosa  

i ust. Msze św. będą uroczyste, ale bez przemówień i procesji z darami ofiarnymi. 

Dzieci ubrane będą w alby, które już posiadają. Rozdane zastaną pamiątki I 

Komunii św. niestety z datą 10.05.2020 r. 

   Prosimy o zapoznanie się z naszą propozycją, którą omówimy w ramach 

nabożeństwa majowego 12 maja o godz. 1900, na które pozwoliliśmy sobie 

Państwo zaprosić.  

   Otwarci jesteśmy również na inne terminy Mszy św. z I Komunią św. wraz ze 

zmianami wprowadzanymi przez Ministra Zdrowia będziemy korygować naszą 

propozycję. 

Szczęść Boże, 

Ks. Proboszcz Marek Adamczyk wraz z Wikariuszami 



Harmonogram I Komunii św. 

Grupa I – Boże Ciało, 11.06 – godz. 12.00.  

    - spowiedź św. w środę, 10.06 – godz. 17.00 

Grupa II – sobota, 13.06 – godz. 10.00 

     - spowiedź św. w piątek, 12.06 – godz. 16.00 

Grupa III – sobota, 13.06 – godz. 12.00 

     - spowiedź św. w piątek, 12.06 – godz. 17.00 

Grupa IV – niedziela, 14.06 – godz. 10.30 

      - spowiedź św. w piątek, 12.06 – godz. 18.30 

Grupa V – sobota, 20.06 – godz. 10.00 

      - spowiedź św. w piątek, 19.06 – godz. 16.00 

Grupa VI – sobota, 20.06 – godz. 12.00 

      - spowiedź św. w piątek, 19.06 – godz. 17.00 

Grupa VII – niedziela, 21.06 – godz. 10.30 

      - spowiedź św. w piątek, 19.06 – godz. 18.45 

 

 

 

 

 

 



W związku z obecną sytuacją trwającego stanu epidemii 

koronawirusa, biorąc pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę 

zdrowia dzieci i ich rodzin, przy zachowaniu wszystkich form 

bezpieczeństwa zalecanych przez władze państwowe i kościelne, deklaruję 

przystąpienie mojego dziecka do I Komunii świętej. Deklaruję też, że w 

bezpośrednim przygotowaniu do I Komunii św. mojego dziecka dołożę 

wszelkich starań, aby ta uroczystość miała charakter przeżycia duchowego 

i religijnego. Mam świadomość, że w tym kontekście sakrament spowiedzi 

jest niezbędny i pomogę dziecku właściwie się do niego przygotować i go 

przeżyć.  

Imię i Nazwisko dziecka:…………………………………………………. 

Podpis Rodzica:…………………………………………………………… 


