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Bóg powierzył rodzicom uczenie swoich dzieci Jego 
przykazań. Przypomina nam o tym w Księdze 
Powtórzonego Prawa: „Wpoisz je twoim synom, 
będziesz o nich mówił przebywając w domu…” 5,7 

 
W swej Adhortacji Apostolskiej o Miłości (Amoris 
Laetitia 85) Papież Franciszek przypomina, że „Kościół 
jest powołany do współpracy, poprzez właściwą 
działalność duszpasterską, aby sami rodzice mogli 
wypełniać swoją misję edukacyjną. (…)[Rodzice] stają 
się prawdziwymi sługami wychowania, ponieważ 
kształtując swoje dzieci, budują Kościół, i tak czyniąc 
przyjmują powołanie, jakie proponuje im Bóg.” 
 
Celem naszego programu przygotowującego do 
pierwszej Komunii świętej jest pomoc rodzicom w 
wypełnianiu ich misji edukacyjnej. 
 
Program składa się z 11 dwugodzinnych spotkań w 
parafii, podczas których rodzice i dzieci osobno są 
przygotowywani do zajęć w gronie rodzinnym. Rodzice 
zaopatrzeni są w materiały oraz cele i plany spotkań 
domowych. 
 
 

Zapraszamy dzieci z naszej parafii na program 
przygotowujący do pierwszej Komunii świętej w 
języku polskim (Są również programy w języku 
angielskim i hiszpańskim). We wrześniu dziecko 
powinno być w 3 klasie szkoły podstawowej we 
(innymi słowy, w wieku 7 lat lub starsze).  
 
Prosimy o donację w wysokości £30.00 za każde 
dziecko oraz £20.00 na materiały. Suma £50.00 nie 
pokrywa kosztów związanych z uroczystością: alb, 
pamiątek, itp. 
 
Wypełniony formularz proszę złożyć jak najszybciej 
z powodu ograniczonej ilości miejsc. Formularz, 
kopie świadectwa chrztu, donacje £30.00 wraz z 
£20.00 na materiały w kopercie zaadresowanej 
“Elwira Pniewski. Program pierwszej Komunii 
świętej” można składać w zakrystii lub recepcji domu 
parafialnego. Po otrzymaniu formularza 
skontaktujemy się z państwem, aby udzielić 
informacji o terminie pierwszego spotkania. W razie 
pytań prosimy o kontakt z panią Elwirą tel. służbowy: 
020 8800 2202 lub tel. kom. 07545 501823, oraz 
adresy e-mail: elwira.pniewski@schoolandfamily.org 
lub stignatius@gmail.com. 


