
KALENDARIUM 

 PIERWSZA SPOWIEDŹ 27. 05. 2022 r. GODZINA 16.00 

 PIERWSZA KOMUNIA  29. 05. 2022 r. GODZINA   9.15 

 W październiku Nabożeństwo Różańcowe prowadzą dzieci  
w każdy wtorek  o godz..17.30. 

 03. 10. 2021  - NIEDZIELA godz. 12.30- poświęcenie i 
wręczenie dzieciom RÓŻAŃCÓW (kupują rodzice). Katecheza 

po Mszy św. 

 07. 11. 2021 –  Niedziela  godz. 12.30 Msza i katecheza dla 
rodziców i dzieci 

 28. 12. 2021  –  I Niedziela Adwentu godz. 12.30. Poświęcenie 

wieńców adwentowych. 

 05. 12. 2021 – II Niedziela Adwentu Rekolekcje  godz. 12..30– 
poświęcenie i wręczenie medalików.(kupują rodzice). 

 RORATY DLA DZIECI  w soboty grudnia o godz. 18.00. 
Dzieci przygotowują lampiony 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

BBOONNAA  FFIIDDEE  
                            BBIIUULLEETTYYNN  
          SSAANNKKTTUUAARRIIUUMM  ŚŚWW..  BBRRUUNNOONNAA  

                          WW  BBAARRTTOOSSZZYYCCAACCHH  

wrzesień 2021 

 

DDRROODDZZYY  RROODDZZIICCEE    
Przez Chrzest święty staliśmy się przybranymi dziećmi Boga, który 
powołał do istnienia Wspólnotę Zbawienia, czyli Kościół święty. Jesteśmy 
członkami tego Kościoła w którym Głową jest Jezus Chrystus. Kościół więc, 
jako Mistyczne Ciało Chrystusa jest wspólnotą, która ma nas prowadzić do 
zbawienia, czyli pełnego zjednoczenia z Bogiem w Trójcy Świętej 
Jedynym.. Ten cel Kościół realizuje przez głoszenie Słowa Bożego, 

sakramenty i miłość. Kapłani, 
którzy mają udział w 
kapłaństwie Jezusa Chrystusa 
mają prowadzić lud Boży, 
głosząc Słowo Boże, udzielając 
sakramentów, czyli widzialnych 
znaków niewidzialnej łaski. Wy 
rodzice wyprzedzacie nieco 
swoje dzieci w poznawaniu i 
uczestnictwie w sakramentach. 
Od lat spowiadacie się, 
przystępujecie do Komunii 
świętej, przyjęliście sakrament 
bierzmowania i małżeństwa. 
Jesteście więc dla dzieci 

świadkami wiary. Wasza wiara buduje ich więź z Bogiem i jest jej 
fundamentem. Wy rodzice także możecie się uczyć od swoich dzieci 
naśladując ich prostotę i zaufanie nieskażone grzechami. Jezus powiedział 
do swoich uczniów: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego.( Mt 18,3.). Ważne są także słowa 
Zbawiciela, jakie wypowiedział w innym miejscu: „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 
królestwo Boże”. (Mt 10,14.). W świetle tych słów trzeba rozumieć troskę 
w bezpośrednim przygotowaniu dziecka do zrozumienia i przyjęcia 
sakramentów pokuty i Eucharystii. Nie jest to trudne o ile będziecie 



czytelnym znakiem wiary w rzeczywistą obecność Boga w Komunii 
świętej. Dzienniczek obecności dziecka na Mszy świętej, który dzieciom 
będziecie sami podpisywali, będzie zarazem Waszym dzienniczkiem i 
bądźcie w tym wiarygodni. Wasza modlitwa jest niezastąpiona i dzieci 
muszą widzieć Was, jak się modlicie. Dziecko wówczas podziwia rodziców, 
tak jak św. Jan Paweł II, gdy wspominał swojego ojca, który wieczorami 
klęcząc modlił się do Boga. W Eucharystii przychodzi do człowieka Miłość, 
a Ks. J. Twardowski pisał, że: „ Miłość jest ważniejsza od mówienia o 
miłości”. Mając w pamięci Waszą Pierwszą Komunię świętą, pomóżcie 
dzieciom w solidnym przyswojeniu podstawowych prawd wiary 
zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Ta wiedza wraz z łaską 
Bożą pozwoli im zrozumieć, że Bóg istnieje, kocha i oczekuje miłości. Nie 
stwarzajcie jakiejś nadzwyczajności w tym, że może trzeba zmienić coś w 
przeżywaniu Dnia Pańskiego – Niedzieli, która zatraca swój sens bez 
spotkania z Bogiem. Podobnie Eucharystia jest Chlebem, wielkim Darem 
naszej codzienności, a zarazem pokarmem w drodze do życia wiecznego . 
Ten Dar mają przyjąć Wasze dzieci w dniu Pierwszej Komunii świętej. My 
kapłani i katecheci z pomocą Ducha Świętego dołożymy wszelkich starań, 
aby ta uroczystość była w waszej rodzinie dobrze przygotowana i owocnie 
przeżyta. Liczymy na Wasze zaangażowanie, pomoc i zrozumienie. 
Otrzymujecie egzemplarz biuletynu parafialnego Bona Fide, w którym 
zawarte są podstawowe informacje. Polecamy dzieci i Was rodzice Panu 
Bogu i prosimy o modlitwę za nas. 
                                                                                                        Ks. Proboszcz 
 

OWOCE KOMUNII ŚWIĘTEJ 
 Daje życie wieczne 

 Jest głębokim zjednoczeniem z Chrystusem  

Jezusem 

 Podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski 

otrzymane na Chrzcie św. 

 Chroni nas przed grzechem 

 Umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym 

 Pogłębia przyjaźń z Chrystusem i sprawia że nie 

chcemy zerwać tej  przyjacielskiej więzi przez 

grzech śmiertelny 

 Odnawia, umacnia i pogłębia wszczepienie w 

Kościół dokonane w sakramencie Chrztu 

 Zobowiązuje do pomocy ubogim   / Katechizm 1391n/ 

 

 

                                                                                              

                                INFORMACJE  

 Lista dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii 

św. zostanie zamknięta z dniem 03.10.2021 r. 

 Do 31.10.2021r. należy zwrócić wypełnioną 

deklarację. Chrzest dziecka, musi być potwierdzony 

na deklaracji pieczątką   w parafii, chrztu, lub 

zaświadczeniem,jeżeli chrzest był w innej 

miejscowości. 

 Dzieci uczestniczą w Uroczystościach, w 

nabożeństwach różańcowych, Drodze Krzyżowej i  

wszystkich Mszach świętych w niedzielę o godz. 12.30 

razem z rodzicami. Podpis w dzienniczku 

potwierdzający obecność dziecka zgodnie z prawdą 

składają rodzice.  Dzienniczek jest bardzo ważnym 

dokumentem, należy go chronić przed zniszczeniem. 

Obecność potwierdzona w dzienniczku jest 

warunkiem przystąpienia dziecka do I Komunii. 

 Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii św.  

w strojach wybranych przez rodziców. 

 Dzieci z innych Parafii, które chcą  przystąpić do 

Pierwszej Komunii  w Parafii św. Brunona, 

przedstawiają zgodę swojego proboszcza w kancelarii 

parafialnej. 

 Dzieci z innych państw mogą przystąpić do I Komunii 

w naszej parafii po konsultacji z ks. Proboszczem.  

 


