I Komunia
Katechezy odbywają się w soboty w siedzibie Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Sheffield
518-520 Ecclesall Road, Sheffield S11 8PY.
Początek zajęć dla pierwszej grupy o godz. 9.00, koniec o godz. 10.30.
Początek zajęć dla drugiej grupy o godz. 10.45, koniec o godz. 12.15.
Kolejność grup A i B podana jest przy terminach katechez.
Dziecko powinno być w budynku 10 minut przed rozpoczęciem katechezy.
Podobnie rodzice, po odbiór dziecka powinni zgłosić się 10 minut przed zakończeniem
katechezy. Ponieważ dziecko nie może pozostać bez opieki, proszę sprawę odbioru dzieci
potraktować poważnie. Notoryczne spóźnianie się po odbiór będzie skutkować
wykluczeniem dziecka z katechezy.

Terminy katechez dla dzieci:
12 października 2019 AB
26 października 2019 BA
23 listopada 2019 AB
7 grudnia 2019 BA
21 grudnia 2019 BA
4 stycznia 2020 AB
18 stycznia 2020 BA [OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA - mierzenie dzieci]
1 lutego 2020 AB
15 lutego 2020 BA
14 marca 2020 AB [ostateczny termin dostarczenia świadectwa chrztu i decyzji, czy dziecko przystępuje
do I Komunii w Polsce, czy w UK]
4 kwietnia 2020 BA [odbiór zaświadczeń dla dzieci przystępujących do I Komunii w Polsce]

25 kwietnia 2020 Ośrodek godz. 10.00 [1 Próba + Spowiedź dzieci]
2 maja 2020 Ośrodek godz. 10.00 [2 Próba]

Warunki konieczne, by dopuścić kandydata do I Komunii:
- Do dnia 12 października 2019 (pierwsza katecheza) należy wpłacić £15 za podręcznik i
książeczkę „Abba Pater”.
- Dnia 18 stycznia 2020 dla wszystkich dzieci, które do I Komunii przystępują w UK
obecność jest obowiązkowa. W czasie katechezy dzieci będą mierzone do alb.
- Do dnia 14 marca 2020 należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka. Z tego obowiązku
zwolnione są tylko dzieci ochrzczone w Polskiej Parafii w Sheffield.
- Dziecko musi być obecne na przynajmniej 9-u z 12-u katechez oraz na obu próbach.
(Dzieci, które będą przystępować do komunii w Polsce są zwolnione z udziału w
próbach.)
Zaświadczenie o przygotowaniu do przyjęcia I Komunii dla dzieci, które będą
przystępować w Polsce, będzie do odbioru na ostatniej katechezie, 4 kwietnia 2020.

