
Plan I Komunii św. 

Podstawa prawna – wytyczne Kurii Metropolitarnej zawarte w Komunikacie dotyczących 

pierwszych Komunii Świętych: 

„Dopóki nie zostanie przywrócone nauczanie szkolne nie mogą odbywać się zbiorowe 

Pierwsze Komunie Święte. 

Ustalając datę Pierwszej Komunii Świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale 

również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno 

przepisy prawa kościelnego jak i państwowego.”  

Możliwe scenariusze: 

Wariant optymistyczny. Wrzesień 2020 r.  

W sytuacji możliwego pełnego powrotu dzieci do szkoły, gdy rozporządzenia państwowe na to 

pozwolą. 

1. W tej sytuacji trzeba wziąć także pod uwagę opinie ekspertów o tak zwanej drugiej fali 

zachorowań, która może nastąpić po wakacjach. Gdyby doszło do takiej sytuacji termin 

ten automatycznie staje się nieaktualny. 

2. Jeśli dzieci powrócą w pełni do szkół: Sobota, 26 września 2020 r. – termin ten pozwoli 

nam na spokojne przygotowanie się z dziećmi, bez potrzeby spotkań pod koniec 

sierpnia. 

3. Wcześniejszy termin we wrześniu skutkowałby koniecznością spotkań zaraz po 

wakacjach. Wiemy  z doświadczenia, że pierwsze dwa tygodnie września to czas na 

„rozruch” szkolny i trudno jest wtedy organizować dodatkowe spotkania.  

 

Wariant realny. MAJ/CZERWIEC 2020 r. – Komunia w małych grupach 

1. Każda grupa liczyłaby ok. 10 dzieci wg podziału: najpierw dziewczynki z danej klasy, 

półtorej godziny później chłopcy. 

2. Każde dziecko w zależności od grupy mogłoby zaprosić do kościoła 5 lub 6 gości w tym 

wliczając rodziców i najbliższą rodzinę. 

3. Każda uroczystość komunijna byłaby transmitowana w Internecie. 

4. Uroczystości I komunijne odbywałaby się w sobotę w godzinach przedpołudniowych i 

południowych. Zaczynając od 23 maja a kończąc 13 czerwca.  

5. Przed uroczystością w czwartek lub piątek w godzinach wieczornych odbywałaby się 

pierwsza spowiedź połączona z krótką próbą. 

6. Z racji bezpieczeństwa w kościele mogłoby być podczas uroczystości 70 osób w 

maseczkach siedzący od siebie w odległości 2 m. 

7. Oczywiście taki układ odbiega od oczekiwań Rodziców, niestety pandemia wymaga na 

nas rezygnacji w wielu życiowych obszarach. Jednak, aby nie zatracić rodzinnego święta 

istniałaby możliwość w późniejszym, dowolnym czasie organizacji przyjęcia, czyli 

rodzinnego spotkania. Okazją do tego mogłoby być urodziny dziecka. Wówczas podczas  



dowolnej niedzieli w ciągu roku na mszy św. o godz. 12.00 dziecko mogłoby aktywnie 

wziąć udział w liturgii czytając fragment Słowa Bożego lub przynieść dary do ołtarza. 

Byłby to jak najbardziej duchowy akcent nawiązujący do I Komunii, a potem rodzice wg 

własnego uznania mogliby zorganizować spotkanie w restauracji, gdzie nie powinno być 

już wysokiego obłożenia. W tej sytuacji Państwo podejmujecie sami decyzję w 

konsultacji ze swoimi bliskimi i jesteście w tym wymiarze całkowicie niezależni.  

8. Poniższy schemat obrazuje 12 uroczystości I komunijnych w naszej parafii obejmujący 

wszystkie 115 dzieci. Nie zawiera on na ten moment konkretnej daty (soboty: koniec 

maja/I połowa czerwca) ponieważ niektórzy rodzice mogą zrezygnować z tej propozycji 

wówczas schemat ten ulegnie modyfikacji jeżeli chodzi o datę i godzinę. 

 

Godz. szkoła/klasa ilość dzieci ilość gości od dziecka 

9.00 SP 81 / III A 9 (dz.) 6  

10.30 SP 81 / III A 10 (chł.) 6  

12.00 SP 81 / III B 8 (dz.) 6  

13.30 SP 81 / III B 12 (chł.) 5  

 

 

Godz. szkoła/klasa ilość dzieci ilość gości od dziecka 

9.00 SP 81 / III C 8 (dz.) 6 

10.30 SP 81 / III C 7 (ch.) 6 

12.00 
SP 81 / III D 
+ dziewczynki z 
innych szkół 

5 (dz.) 
5 (dz.) 

6 

13.30 SP 81 / III D 11 (chł.) 5 

 

 

Godz. szkoła/klasa ilość dzieci ilość gości od dziecka 

9.00 SP 81 / III E 10 (dz.) 6 

10.30 SP 81 / III E 7 (chł.) 6 

12.00 
chłopcy  
z innych szkół 

9 (chł.) 6 

13.30 Happy Kids 
6 (dz.) 
8 (chł.) 

4 

 



Czas na podjęcie decyzji. 

Drodzy Rodzice. Prosimy podjąć decyzję kierując się dobrem duchowym dziecka oraz 

poczuciem ochrony i zdrowia Waszych Rodzin. Trzeba mieć świadomość, że z racji epidemii i 

ograniczeń z tym związanych uroczystości komunijne będą miały skromniejszy charakter jeżeli 

chodzi o tzw. oprawę, natomiast nie zmienia się Istota, czyli osobiste spotkanie Waszego 

dziecka z Panem Jezusem w Sakramentach Pokuty i Pojednania i Eucharystii.  

Żaden z tych wariantów nie jest idealny i ma argumenty „za” i „przeciw”. Dlatego nie 

przymuszamy „odgórnie”. Państwo podejmijcie decyzję i poinformujcie nas o tym. 

Do niedzieli 3 maja 2020 prosimy o przesłanie na poniższego maila Waszej decyzji co do 

czasu I Komunii Waszego dziecka:   

komunia2020.zbawiciel.osowa@gmail.com – podajemy: Imię i nazwisko dziecka, szkoła i 

klasa, numer telefonu oraz wybrany przez Was wariant: 

 Wariant optymistyczny (wrzesień 2020) 

 Wariant realny (maj/czerwiec 2020) 

Jeżeli, ktoś tego nie zrobi, to wówczas przyjmujemy, że uroczystość  danego dziecka jest 

przełożona na okres po wakacyjny.  

W poniedziałek, 4 maja zostanie dokonany podział na grupy (wariant realny – maj/czerwiec 

2020) Każdemu dziecku zostanie przydzielona już konkretna data oraz godzina I Komunii. 

Grupy będą łączone na podstawie klas szkolnych. Tego samego dnia wieczorem otrzymacie 

zwrotnego maila z potwierdzeniem.   

Nie zależnie od wyboru wariantu I Komunii dzieci będą dalej uczestniczyły w katechezie. 

 

Proszono, aby przekazać  Rodzicom następującą informację: 

„Firma Krimar-bis z Gdańska Wrzeszcza – właściciel: Krystyna Kolka tel.601-639-039: proszę o 

pilne odebranie zamówionych alb i sukienek najpóźniej do 15 maja 2020r. Z racji kryzysu 

związanego z epidemią firma przestanie istnieć i nie będzie już żadnej możliwości kontaktu w 

tej sprawie.” 
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