
WAŻNE INFORMACJE 
 
1. Uroczystość Pierwszej Komunii odbędzie się 29 maja 2022 r.  
o godz. 9.15 
2. Pierwsza Spowiedź w sobotę 28 maja o godz. 11.00 
3.  Przygotowanie świątyni na Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
należy do obowiązków Proboszcza. 
4. Od rodziców oczekujemy pomocy w następującym zakresie:                                   
 należy wybrać dwóch przedstawicieli rodziców, którzy zabiorą głos w 

imieniu wszystkich podczas Uroczystości, oraz do kontaktu z 
Proboszczem. 

 kilku ojców przygotowuje balony napełnione helem z prośbami dzieci  
do nieba. 

  składka, tzn. ofiara pieniężna w wysokości 100 zł. w celu pokrycia 
kosztów związanych z Uroczystością. Są to: 

      - dar od dzieci dla Świątyni i Parafii,  
      - obrazek - pamiątka   I – Komunii Świętej  

      - kwiaty do wystroju świątyni, oraz wystrój ławek dla dzieci 
      - wyjazd dzieci do Sanktuarium w Stoczku Klasztornym. 

           (ofiara na Sanktuarium w Stoczku od dzieci). 
      - zakup chlebków – eulogie. 
      - zakup wiązanek dla katechetów   
      - zakup baloników i gazu (hel).  
 świece dla dzieci przygotowują rodzice. Sugeruję, aby nie kupować 

nowej, ale  przygotować świece od chrztu.  
 wianuszek na głowę dla dziewczynek powinien mieć aplikacje z 

żywych kwiatów.( mirt). 
3. W uroczystość Pierwszej Komunii poświęcenie świec  
    i książeczek przed wejściem dzieci do świątyni. Odnowienie    
    przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się podczas uroczystości  
    w kościele. 
4. W tym Biuletynie znajduje się scenariusz błogosławieństwa dziecka w 
domu przed wyjściem do Kościoła w dniu Pierwszej Komunii Świętej,  
5. Próby dzieci przed Uroczystością:  poniedziałek, wtorek, środę i  
czwartek g. 16.00. w tygodniu przed I Komunią. OBECNOŚĆ 

OBOWIĄZKOWA. 
6. BIAŁY TYDZIEŃ, Msza Święta w strojach komunijnych od poniedziałku 
do czwartku o godzinie 17.30, natomiast w sobotę wyjazd do Stoczka 
Klasztornego: Msza Święta w Sanktuarium, okolicznościowe zdjęcie  i 
wręczenie pamiątek I Komunii.  Godzina wyjazdu zostanie podana w 
późniejszym terminie.  

BIULETYN 
PARAFII POD WEZWANIEM ŚW. BRUNONA 

W BARTOSZYCACH 
 

Maj 2022 

 

Drodzy rodzice 

Pierwsza Komunia Waszego dziecka, jest czymś 
niesamowitym. Ono po raz trzeci w swoim życiu wejdzie w tak 
bliski kontakt z żywym i obecnym Bogiem w sakramentalnym 

znaku. Pierwszy raz stało się to 
podczas Chrztu świętego, a 
dowodem tego spotkania jest to, że 
odkrywa w sobie zdolność 
rozumienia Jego obecności, 
nawiązania z Nim kontaktu przez 
prostą modlitwę dziecka. Gdyby Bóg 
nie otworzył dziecka na możliwość 
relacji z Nim, nigdy nie 

nauczylibyśmy dziecka modlitwy. Nauczyłoby się formuły, ale nie 
nawiązałoby kontaktu. Chrzest to czyni. Drugie spotkanie pierwsza 
spowiedź. To Jezus spowiada, a ksiądz jest znakiem Jego obecności. 
Spowiedź to nie psychologia, ale misterium – tajemnica. „ Komu 
grzechy odpuścicie są im odpuszczone”- to powiedział Jezus. 
Trzecie spotkanie to pierwsza Komunia święta. „ Kiedy spożywamy 
Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny 
chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia 
się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie 
będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie: za 
każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb”. (św. 
Augustyn).Zróbcie to jak najlepiej, aby Pierwsza Komunia 
pozostawiła w Waszym dziecku niezatarty znak spotkania z 
Jezusem, do którego będą wracać w swoim życiu z radością i 
tęsknotą dziecka. Każdy z nas musi mieć takie misterium czystego 
odniesienia. 



Przygotowanie dziecka do spowiedzi 
 
Dziecko jest Wam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi waszej własności. 
Zostało obdarowane przez Stwórcę wolną wolą, więc samo dokonuje i będzie 
dokonywać wyborów. Możecie, póki się da, pokazywać, wpływać, sugerować, 
zabraniać – ale ten stan nie będzie trwał wiecznie.  W domu powinniście 
rozmawiać o Bogu, o zasadach naszej wiary, o tym, jak wiele Mu zawdzięczamy. 
Pierwsza spowiedź dla dziecka stanowi nie lada wyzwanie. Choćby dlatego, że nie 
znalazło się ono jeszcze w takiej sytuacji. Często dzieci pytają, po co chodzić do 
spowiedzi? Trzeba dziecku powiedzieć, że Spowiedź podarował nam Pan Jezus, 
znał ludzi i wiedział, że będziemy potrzebować oczyszczenia. Myjemy ciało, bo się 
brudzi. Dusza także się „brudzi” i obmywamy ją podczas wyznania grzechów 
przez spowiedź. Następne pytanie, które może się pojawić, brzmi: co to jest 
grzech? Grzeszymy wtedy, gdy źle myślimy, mówimy, postępujemy, gdy 
zaniedbujemy swoje obowiązki, żyjemy wbrew temu, co nauczał Pan Jezus. Są 
grzechy lekkie i ciężkie. Lekkie nie odgradzają nas od Boga. Jednak należy 
wyznawać je podczas spowiedzi. Wytłumaczyć grzech ciężki można w następujący 
sposób żyjemy na własnych warunkach, nie liczmy się z Bogiem. Tak można 
opisać skierowanie się do świata. Gdy jednak odkrywamy swój błąd, dostrzegamy 
popełniony grzech, to staramy się za wszelką cenę od niego odwrócić.  Gdy 
dziecko zaczyna odczuwać swoją grzeszność, często ulega emocjom: płacze, 
krzyczy, boi się, nawet bije słabszych od siebie. Słowem – poddaje się lękowi. Nie 
warto wtedy przesadnie reagować, choć oczywiście należy przeciwstawiać się 
aktom agresji. Takim momentom rodzice powinni przyglądać się z boku, zawsze 
gotowi nieść pomoc – ale dopiero wtedy, gdy jest naprawdę konieczna. Kiedy 
wszystko powróci do normy, porozmawiajcie z dzieckiem o tym, co się zdarzyło. 
Będzie to niezwykle cenne doświadczenie, ponieważ sporo dowiecie się o dziecku, 
udzielając mu w dyskretny sposób pomocy, a jednocześnie wzmocnicie w nim 
poczucie pewności siebie. Możecie podzielić się własnymi doświadczeniami 
i opisać, jak sami sobie radzicie w podobnych chwilach. No i oczywiście koniecznie 
należy wspomnieć o modlitwie, nawet krótkiej. Każda okazja jest dobra, by 
przypomnieć o wzywaniu Bożej pomocy. Dziecko przeżyje dobrze sakrament 
pojednania, gdy w swoim życiu samo spotka się z pełnym i bezwarunkowym 
przebaczeniem ze strony rodziców. Tylko w ten sposób nauczycie je przyjmować 
przebaczenie i samemu przebaczać. W tym sakramencie bowiem doznajemy 
wielkiego Bożego miłosierdzia. Zatem nadszedł moment na rachunek sumienia. 
Jest to czas, kiedy zastanawiamy się nad swoim życiem, sumieniem. Nie jest to 
łatwe dla dorosłych, a co dopiero dla tych, którzy zmagają się z nim po raz 
pierwszy. Rozpocznijcie od prześledzenia relacji dziecka z Bogiem, po czym 
spójrzcie na kontakty z innymi osobami – najpierw w rodzinie, potem w szkole, 
wśród kolegów i koleżanek. Najlepiej jest z dzieckiem zrobić rachunek sumienia z 
książeczki pierwszokomunijnej, niech dziecko samo czyta pytania i na nie w 
myślach odpowiada, zaś rodzic niech sugeruje konieczne korekty. Pierwsza 
spowiedź jest bardzo ważna, dlatego rodzice winni polecić ją Bogu w swojej 
osobistej modlitwie. 

 

OBRZĘD  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DZIECKA 
 

WPROWADZENIE 

Obrzędowi może przewodniczyć ojciec lub matka. Na początku można pobłogosławić 

strój pierwszokomunijny oraz żywy wianuszek dla dziewczynki i zieloną gałązkę mirtu 

dla chłopca. Błogosławieństwa stroju można dokonać już po ubraniu dziecka. Jedynie 

wianuszek i mirt nakłada się na głowę i przypina do obrania po błogosławieństwie. 

OBRZĘDY WSTĘPNE 
Matka lub ojciec czyniąc znak krzyża świętego na sobie mówi: 

P. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 

W. Który stworzył niebo i ziemię. 

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO 

P. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasz 

Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, 

widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: 

«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do 

takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie 

przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 

P. W dniu, kiedy Pan Jezus zaprasza nas do swego stołu, prośmy o Jego 

szczególne błogosławieństwo. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WIANUSZKA (dla córki) 

P. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław ten wianuszek, który 

włożymy na głowę naszej córki N. spieszącej, by po raz pierwszy w pełni 

uczestniczyć w uczcie Chrystusa. Zachowaj ją w wierze, czystości i Twojej 

miłości, by Chrystus wręczył jej wieniec zwycięstwa i wprowadził na gody 

w Twoim Królestwie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 

W. Amen. 
Matka wkłada na głowę córki wianuszek w milczeniu 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZIELONEGO MIRTU (dla syna) 

P. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław tę zieleń, która jest 

znakiem życia wiecznego jakim obdarzyłeś naszego syna N. śpieszącego, po 

raz pierwszy, by w pełni uczestniczyć w uczcie Chrystusa. Zachowaj jego 

serce ozdobione Twoją łaską w czystości, by mógł wejść na gody w Twoim 

Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen. 
Ojciec przypina zieleń i kokardę synowi w milczeniu 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECKA 

P. Panie, Boże nasz, Ojcze, wejrzyj z miłością na naszego syna N. (naszą córkę 

N.) i prowadź go (ją) drogą Twych przykazań. 

Chryste, który zapraszasz go (ją) do Stołu Słowa, Ciała i Krwi Twojej, 

niech ten pokarm da mu (jej) siły w radosnym podążaniu Twoimi śladami. 

Duchu Święty, napełnij jego (jej) serce Twoją łaską, aby mógł (mogła) 

kochać Cię ponad wszystko i chwalić Cię na wieki wieków. 

W. Amen 


