
Udział Dziecka Pierwszokomunijnego 
we mszach św. niedzielnych, świątecznych i szkolnych 

oraz w wybranych nabożeństwach: 

Data Wydarzenie Potwierdzenie 

3.3.2021 msza św. szkolna 7:00  

7.3.2021 msza św. niedzielna 10:00  

10.3.2021 msza św. szkolna 7:00  

14.3.2021 msza św. niedzielna 10:00  

17.3.2021 msza św. szkolna 7:00  

21.3.2021 msza św. niedzielna 10:00  

24.3.2021 msza św. szkolna 7:00  

28.3.2021 msza św. niedzielna 10:00  

31.3.2021 msza św. szkolna 7:00  

Droga 

Krzyżowa 

 

Piątek Wielkiego Postu g. 9:00 lub 

18:00 

 

 

Droga 

Krzyżowa 

 

Piątek Wielkiego Postu g. 9:00 lub 

18:00 

 

 

Gorzkie Żale Niedziela Wielkiego Postu g. 16:45  

Potwierdzenie uczestnictwa we mszy św. można uzyskać w każdym 

kościele, gdzie bierze się w niej udział lub mogą to uczynić rodzice-

opiekunowie. Chorobę potwierdzają rodzice-opiekunowie. 

Kartkę należy oddać w naszej parafii po ostatnim potwierdzeniu 

udziału we mszy św. 

………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko dziecka: 

Formuła Spowiedzi Świętej zaliczyć do dnia 31.3.2021 

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Kapłan: Na wieki wieków. Amen. 

Dziecko: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Przy pierwszej spowiedzi św.: Jestem dzieckiem klasy trzeciej. To 

jest moja pierwsza spowiedź. Pana Boga obraziłem (-am) 

następującymi grzechami… 

Tu następuje wyznanie grzechów z rachunku sumienia. 

Przy kolejnej spowiedzi św.: Jestem dzieckiem (uczniem klasy…, 

młodzieńcem, studentem, małżonkiem). Ostatni raz 

spowiadałem (-am) się miesiąc temu (dwa tygodnie temu). Nie 

zataiłem (-am) żadnego grzechu ciężkiego. Pokutę wypełniłem (-

am). Pana Boga obraziłem (-am) następującymi grzechami… 

Tu następuje wyznanie grzechów z rachunku sumienia. 

Więcej grzechów nie pamiętam. Żałuję za nie i pragnę się 

poprawić. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie. 

Następuje nauka kapłana i zadanie pokuty i wezwanie do żalu za 

grzechy: Żałuj za grzechy. W ciszy żałujesz za popełnione grzechy. 

W tym czasie kapłan odpuszcza grzechy i czyni znak krzyża św. nad 

tobą. Należy się przeżegnać. 

Następnie kapłan mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. 

Dziecko: Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki. 

Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju. 

Gdy kapłan zastuka wstań i odejdź, by w skupieniu odmówić zadaną 

pokutę. 

Potwierdzenie zaliczenia 

 

…………………………………  ………………………………… 

Rodzice-Opiekunowie          ocena katechety 

 

UWAGA!!! Odbiór strojów komunijnych piątek 26.3.2021 

nazwiska na literę: B-L godz. 17:00, M-Z godz. 18:00 


