
 

 

 

 

K O M U N I K A T              dotyczący  

PIERWSZYCH KOMUNII ŚWIĘTYCH 
 

W nawiązaniu do wcześniej przekazanych decyzji dotyczących Pierwszych 

Komunii Świętych, którymi – uwzględniając wprowadzone warunki reżimu sani-

tarnego w związku z trwającym stanem epidemii – odwołane zostały spotkania z 

dziećmi komunijnymi i ich rodzicami, biorąc pod uwagę zbliżające się terminy 

uroczystości komunijnych, po wstępnych konsultacjach z duszpasterzami i kate-

chetami, pragniemy przekazać kolejne istotne decyzje. 

Ustalając datę Pierwszej Komunii Świętej należy wziąć pod uwagę dobro 

duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie na-

leży przestrzegać zarówno przepisy prawa kościelnego jak i państwowego.  

Wobec braku informacji dotyczących daty przywrócenia edukacji szkolnej 

oraz dalszego przebiegu epidemii (łącznie z możliwym nawrotem jesiennym), 

jednoznaczne określenie niepodważalnego terminu Pierwszej Komunii Świętej 

wydaje się bardzo trudne. Trwający stan epidemii jest nadzwyczajny i wymaga 

od nas wszystkich roztropnego podejścia, cierpliwości a zarazem gotowości na 

każdy scenariusz. 

Nie mniej jednak wobec zakończenia przygotowania do sakramentu Pierw-

szej Komunii Świętej oraz naturalnego wyczekiwania dzieci i ich rodzin, w opar-

ciu o posiadane dziś informacje wyznaczamy następujący przebieg organizowa-

nia Pierwszych Komunii Świętych w Archidiecezji Gdańskiej: 

1. Dopóki nie zostanie przywrócone nauczanie szkolne nie mogą odbywać się 

zbiorowe Pierwsze Komunie Święte. Decyzję o wyznaczeniu nowego ter-

minu pozostawiamy roztropnej decyzji Księży Proboszczów, po konsultacji 

ze współpracownikami i rodzicami dzieci. Nie może jednak decydować 

głosowanie lub wola większości. Należy też mieć świadomość, że nie ma-

my żadnej pewności co do przyszłej sytuacji epidemicznej. Niezmiennie 

organizowanie Pierwszej Komunii Świętej w nowym terminie nie może 

być w sprzeczności z obowiązującymi w tym czasie przepisami wydanymi 

przez służby sanitarne kraju. Przestrzegamy też przed pochopnym wyzna-

czaniem kolejnych terminów uroczystości, które na skutek nieprzewidy-

walnego rozwoju pandemii mogą stać się nieaktualne. 

2. W okresie, w którym szkoły pozostają̨ zamknięte, są odwołane wszelkie 

spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi. 
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W przypadku nowych np. jesiennych terminów, po decyzji władz pań-

stwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć krótki okres 

bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz Pierwszej 

Komunii Świętej. 

3. Gdyby rodzice zdecydowali się na Pierwszą Komunię Świętą swojego 

dziecka we wcześniejszym terminie, należy uczynić to z zachowaniem 

najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedyn-

czo, niekoniecznie w niedzielę. Wymaga to absolutnej zgody rodziców. 

Dotyczy to bowiem dzieci niepełnoletnich i dlatego tak ważny jest ten naj-

wyższy poziom ostrożności. Chodzi także o bezpieczeństwo rodzin oraz 

bliskich, a zwłaszcza osób starszych. Dzieci powinny brać udział w tych 

wydarzeniach zawsze pod opieką rodziców. W przypadku Pierwszej Ko-

munii w małych grupach, w ramach przygotowania bezpośredniego, należy 

ograniczyć się tylko do samej spowiedzi św., która jest konieczna, a rodzi-

ców poprosić o przeprowadzenie katechez domowych według materiałów 

przekazanych przez duszpasterza przygotowującego do sakramentu. 

4. Gdyby w tym trudnym czasie rodzice w ogóle nie zdecydowali się na 

Pierwszą Komunię Świętą swojego dziecka w wyznaczonym terminie, na-

leży im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, 

że zagrożenie dla ich dzieci minęło. 

5. Wszelkie decyzje dotyczące Pierwszej Komunii Świętej muszą iść zawsze 

w parze z aktualnymi decyzjami władz oświatowych oraz obowiązującymi 

przepisami epidemicznymi. Przypominamy jednocześnie, że wszystkich 

obecnych w kościele obowiązuje do odwołania zasłanianie ust i nosa, dzie-

ci pierwszokomunijnych nie wyłączając. 

6. W obecnej sytuacji – wobec niemalejącego nacisku rodzin na organizowa-

nie wystawnych przyjęć komunijnych – wypada uświadomić wiernym, że 

tegoroczne przyjęcia pierwszokomunijne powinny mieć charakter skromny 

i kameralny.  

7. Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci do uro-

czystości Pierwszej Komunii Świętej, prosimy rodziców, by intensywniej 

włączyli się w katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyja-

śnianie prawd wiary. 

8. Duszpasterzy zachęcamy, by byli w stałym kontakcie z rodzinami dzieci 

komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby. 

9. To, co zostało napisane powyżej dotyczy również rocznic Pierwszej Ko-

munii Świętej. 
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