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Katecheza ta mo¿e dotyczyæ wprowadzenia w podstawowe prawdy 
chrzeœcijañstwa oraz byæ pog³êbieniem wiary i umiejêtnoœci religijnego 
wychowania dzieci.

7. Katecheta powinien staraæ siê na bie¿¹co informowaæ rodziców  
o tematyce katechez przygotowuj¹cych do I Komunii œw., aby w ten 
sposób zapewniæ jednolitoœæ formacji katechezy parafialnej i katechezy 
domu rodzinnego.

8. W przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi œw. nale¿y zwróciæ 
uwagê na kszta³towanie postawy pokuty i nawrócenia.

9. Pierwsza spowiedŸ dziecka powinna staæ siê dla niego zachêt¹  
i bodŸcem do g³êbszego ¿ycia religijnego. Kap³ani winni z wielk¹ 
delikatnoœci¹ i dobroci¹ podejœæ do dziecka, aby umo¿liwiæ mu religijne 
prze¿ycie tego sakramentu. Zaleca siê, aby spowiedŸ ta odbywa³a siê  
w ramach nabo¿eñstwa pokutnego. Gdy jest du¿a grupa dzieci, nale¿y 
wyznaczyæ godziny spowiedzi dla poszczególnych mniejszych grup.

10. Przed sam¹ uroczystoœci¹ nale¿y organizowaæ w koœciele spotka-
nia dla dzieci i ich rodziców, poœwiêcone sprawom praktycznym. Celem 
spotkañ jest zaznajomienie z przebiegiem i porz¹dkiem uroczystoœci.

11. Zachêca siê dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabo¿eñstwach 
tzw. bia³ego tygodnia. Nale¿y uczuliæ rodziców, ¿e ich czêsta spowiedŸ 
i Komunia œw. jest dla dziecka skutecznym przyk³adem ¿ycia sakramen-
talnego.

12. Wychowanie eucharystyczne nie koñczy siê z przyjêciem I Ko-
munii œw. Katecheci bêd¹ z zapa³em je kontynuowaæ, zachêcaj¹c dzieci  
i m³odzie¿ do pe³nego udzia³u we Mszy œw. niedzielnej i czêstej Ko-
munii œw. Nale¿y zadbaæ o w³aœciw¹ opiekê nad praktyk¹ Komunii œw. 
pierwszopi¹tkowej, która zawsze powinna byæ po³¹czona z nabo¿eñstwem 
pokutnym i dziêkczynnym.

13. Dzieci powinny przystêpowaæ do I Komunii œw. w swoim koœciele 
parafialnym. Jednoœæ ze szkolnymi grupami katechizacji jest dla tej sprawy 
wtórna. Gdyby jednak mia³a stanowiæ powa¿niejsz¹ okolicznoœæ, sprawê 
miejsca I Komunii œw. poszczególnych dzieci ksiê¿a proboszczowie 
uzgodni¹ miêdzy sob¹.

14. Dniem I Komunii œw. jest wy³¹cznie niedziela, pami¹tka dnia zmar-
twychwstania Chrystusa, najstarszy i pierwszy dzieñ œwi¹teczny Koœcio³a, 
podstawa i rdzeñ ca³ego roku liturgicznego (KL 106). Zgodnie z duchem 
liturgii, najstosowniejszymi dniami do odprawiania uroczystoœci I Komunii 
œw. s¹ niedziele Wielkanocy.

15. Je¿eli w danej parafii grupa dzieci pierwszokomunijnych jest 
nazbyt liczna, zaleca siê odprawianie uroczystoœci w dwie lub nawet  

aneks nr 26

a.  iNStrukCJa o prZYgotowaNiu DZieCi 
Do pierwSZeJ koMuNii œwiêteJ

1. Jednym z zadañ katechizacji dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawo-
wych jest przygotowanie do sakramentu pokuty i pe³nego uczestnictwa 
we Mszy œw.

2. Realizacja tego zadania wymaga wspó³pracy katechety z domem 
rodzinnym. Warunkiem bowiem owocnoœci i ci¹g³oœci formacji eucha-
rystycznej zapocz¹tkowanej na katechezie jest uczestnictwo rodziny w 
¿yciu sakramentalnym Koœcio³a. Od pocz¹tku przygotowania do I Komu- 
nii œw. nale¿y po³o¿yæ wiêc szczególny nacisk na uczestnictwo rodzi-
ców z dzieckiem w niedzielnej Mszy œw. i przystêpowanie rodziców do 
sakramentów.

3. Dzieci powinny przyst¹piæ do I  Komunii œw. pod koniec ich na-
uki w drugiej klasie szko³y podstawowej. Poni¿ej tego wieku nie nale¿y 
schodziæ, o czym powinno siê wczeœniej powiedzieæ rodzicom, którzy  
w tym samym roku chc¹ do uroczystej Komunii œw. doprowadziæ wiêcej 
ni¿ jedno dziecko.

4. Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii œw. odbywa siê w czasie 
systematycznej katechezy w szkole.

5. Nale¿y wprowadziæ dla dzieci uczêszczaj¹cych do klas drugich  
i ich rodziców obowi¹zkowy cyklu nabo¿eñstw i katechez zwi¹zanych  
z poœwiêceniem i wrêczeniem pami¹tek pierwszokomunijnych:

* wrzesieñ – nabo¿eñstwo rozpoczynaj¹ce roczne przygotowanie,
* paŸdziernik – wtajemniczenie w modlitwê ró¿añcow¹, poœwiêcenie 

ró¿añców,
* listopad – nabo¿eñstwo za zmar³ych, poœwiêcenie ksi¹¿eczek,
* grudzieñ – poœwiêcenie i przekazanie dzieciom medalika,
* luty –  poœwiêcenie œwiec,
* marzec (oko³o IV niedzieli W. P.) – odnowienie przyrzeczeñ chrzciel-

nych,
* maj – nabo¿eñstwo pokutne i pierwsza spowiedŸ, I Komunia œw., 

nabo¿eñstwo popo³udniowe w dniu I Komunii œw., wspólne zdjêcie  
i rozdanie pami¹tek.

6. Dla rodziców i opiekunów dzieci przygotowuj¹cych siê do I Ko-
munii œw. nale¿y przewidzieæ osobn¹ katechezê. Jest ona niezbêdna 
zw³aszcza dlatego, ¿e przystêpowanie dziecka do I Komunii œw. jest 
dla niektórych rodziców okazj¹ do powrotu do ¿ycia sakramentalnego. 



190 Aneksy 191Aneksy

23. Przygotowania dzieci do I spowiedzi i Komunii œw. nie nale¿y
zlecaæ pocz¹tkuj¹cym katechetom.

24. Usilnie zaleca siê, aby domowe uroczystoœci rodzinne z racji
I Komunii œw. mia³y charakter religijny. Nale¿y d¹¿yæ do tego, aby sprawy
drugorzêdne nie przes³oni³y tego, co jest najbardziej istotne.

25. W zwi¹zku z w³aœciwym przygotowaniem dzieci do I spowiedzi
i Komunii œw. ustala siê, ¿e obowi¹zuj¹c¹ w diecezji wersjê przykazañ
koœcielnych podaje najnowsze wydanie diecezjalnego modlitewnika
„Z Panem Bogiem”.

              
                               

                                                                 
                                         

                                                                     
                                                               
                                                                
                                                               

                                                             
                                                                      
                                                                      
                                                                    
                                        

                                                                
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                   

                                                                
                                                              
                                                              
                                                               
                               

                                                                   
             

                                                       

w trzy nastêpuj¹ce po sobie niedziele albo w dwóch grupach w tê sam¹
niedziele.

16. Mog¹ zdarzyæ siê przypadki, ¿e dzieci uczêszczaj¹ce na katechezê
przygotowuj¹c¹ do I spowiedzi i Komunii œw., s¹ nieochrzczone. Dlatego
katecheci ju¿ w pierwszych miesi¹cach katechizacji powinni za¿¹daæ od
rodziców dzieci metryki chrztu œw. Dla dzieci nie ochrzczonych nale¿y
zorganizowaæ dodatkowe przygotowanie do przyjêcia sakramentu
chrztu.

17. Katechizuj¹cy i proboszcz podejmuje decyzjê o dopuszczeniu
dziecka do I spowiedzi i Komunii œw. na podstawie:

a) systematycznej, ca³orocznej katechizacji,
b) uczestnictwa w niedzielnej Mszy œw.,
c) odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej.
18. Wa¿nym czynnikiem w kontaktach z rodzicami, zw³aszcza dziec-

ka religijnie zaniedbanego, powinny byæ odwiedziny duszpasterza
w domu, w celu zapoznania siê z sytuacj¹ dziecka i w miarê mo¿liwoœci
udzielenia pomocy.

19. W wypadku uporczywego i zawinionego zaniedbania lub
lekcewa¿enia udzia³u w katechezie i praktykach religijnych przez katechu-
mena, duszpasterz winien mo¿liwie w stosownym czasie uœwiadomiæ ro-
dziców, ¿e dziecko nie bêdzie mog³o przyst¹piæ do sakramentów œwiêtych
w oznaczonym terminie, bez podjêcia nauki oraz bez uzupe³nienia braków
w przygotowaniu.

20. W razie szczególnych okolicznoœci, jak np. wiek katechumena,
jego trudnoœci rozwojowe, ogólne zaniedbanie wychowawcze, duszpa-
sterz winien roztropnie i ¿yczliwie potraktowaæ sprawê przygotowania
katechumena w sposób odrêbny, z uwagi na mo¿liwoœæ ca³kowitego
zaniedbania i zobojêtnienia religijnego. Nale¿y w takim wypadku unikaæ
pozorów bezdusznego formalizmu i rygoryzmu duszpasterskiego. W
podobnych wypadkach mo¿e byæ wskazane osobne przyst¹pienie
katechumena do sakramentów œwiêtych, poza normalnym terminem
uroczystoœci parafialnej.

21. Jest rzecz¹ zupe³nie niewskazan¹, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zaistnie-
nia negatywnych wydŸwiêków wychowawczych, a¿eby inicjatywê przyjê cia
nieprzygotowanego lub niedba³ego katechumena przejmowa³ duszpasterz
s¹siedniej parafii, nie zorientowany w stanie rzeczy, zw³aszcza bez poro-
zumienia i uzgodnienia sprawy z kompetentnym proboszczem.

22. Bezpoœrednio po uroczystej Komunii œw. ksiê¿a proboszczowie
dokonuj¹ zapisu dzieci-neokomunikantów w „Liber neocommunican-
tium”.


