
 

 

 

Przygotowaniu dzieci 
do sakramentu pokuty i I Komunii świętej  

wytyczne na podstawie Instrukcji Biskupa Siedleckiego 
1. Cel przygotowania: 

● Celem przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania oraz 
I Komunii świętej jest doprowadzenie dziecka do przyjęcia tych sakramentów z 
wiarą i miłością. W przygotowaniu ważny jest przekaz prawdy o obecności 
Żywego Boga w znakach sakramentalnych. 

● Dziecko przygotowujące się do przyjęcia tych sakramentów ma poznać Osobę 
Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, zaprzyjaźnić się z Nim i uświadomić sobie, 
że należy do wspólnoty Kościoła. Dziecko, stosownie do swoich możliwości, 
ma zobaczyć, jak wielkim darem jest łaska Boża, zrozumieć nieszczęście 
grzechu, jako sprzeniewierzenia się Bożej miłości oraz zapragnąć z wiarą i 
pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa. 

●  Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz                           I 
Komunii świętej jest procesem długotrwałym, a jego realizacja odbywa się w 
rodzinie, w parafii i w szkole. 

2. Odpowiedzialność rodziców dziecka: 
● Rodzice zawierając sakrament małżeństwa zobowiązują się do zrodzenia i 

chrześcijańskiego wychowania swoich dzieci, wobec których są pierwszymi 
świadkami i przekazicielami wartości ludzkich i ewangelicznych. 

● Szczególna odpowiedzialność za dobre przygotowanie dziecka do przyjęcia 
sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii świętej spoczywa więc na 
rodzicach . 

3. Wskazania: 
● Podstawowym zadaniem rodziców jest dawanie świadectwa życia 

chrześcijańskiego poprzez wspólną modlitwę, uczestnictwo we Mszy świętej w 
niedzielę i święta, przystępowanie do sakramentów świętych, zachowywanie 
przykazań Bożych  i wyjaśnianie dziecku prawd chrześcijańskiej wiary . 

● Bardzo ważnym miejscem przygotowania oraz przyjęcia sakramentu pierwszej 
spowiedzi i pierwszej Komunii świętej    jest wspólnota parafialna miejsca 
zamieszkania rodziców dziecka. Wyrażenie zgody na odejście od zasady 
przygotowania i przyjęcia tych sakramentów w parafii zamieszkania rodziców 
dziecka może mieć miejsce jedynie wyjątkowo i wynikać z nadzwyczajnych 
uwarunkowań (np. stanu zdrowia dziecka, jego niepełnosprawności, 
nieobecności wychowawczej rodziców itp.). 

● Wiek kandydatów- za odpowiedni wiek do przyjęcia sakramentów pokuty i 
pojednania oraz Eucharystii przyjmuje się wiek używania rozumu (kan. 913 § 
1). W Polsce bezpośrednie przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i 
Komunii świętej dokonuje się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. 

4. Warunki dopuszczenia dziecka do przyjęcia sakramentów: 
● systematyczny udział w katechezie szkolnej; 
● regularny udział w katechezie parafialnej; 
● uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej i nabożeństwach roku liturgicznego; 
● odpowiednia do wieku i możliwości dziecka znajomość prawd wiary 

chrześcijańskiej. 
W wypadku uporczywego i zawinionego zaniedbania lub lekceważenia udziału w 
katechezie szkolnej i parafialnej oraz w praktykach religijnych, duszpasterz ma 



obowiązek - w stosownym czasie - poinformować rodziców, że ich dziecko nie będzie 
mogło przystąpić do sakramentów w określonym terminie. 

● Dziecko nieuczęszczające na katechizację szkolną z przyczyn od siebie 
niezależnych (np. nauczanie indywidualne) może być dopuszczone do 
przyjęcia tych sakramentów po odpowiednim przygotowaniu przez rodziców i 
duszpasterzy oraz po złożeniu egzaminu przed proboszczem. 

5. Przygotowanie do przyjęcia sakramentów: 
● Przygotowanie do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii 

świętej rozpoczyna się w I klasie szkoły podstawowej   i trwa trzy lata.  
● Duszpasterze parafialni rozpoczynając bliższe przygotowanie dzieci (początek 

klasy I szkoły podstawowej) do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz 
Komunii świętej powinni upewnić się, czy wszystkie zgłoszone przez rodziców 
dzieci są ochrzczone. 

● Przygotowanie bliższe obejmuje: 
⎯ udział dzieci i rodziców w niedzielnych celebracjach Eucharystii;  
⎯ udział dzieci w katechezie szkolnej (dwie godziny w ciągu tygodnia); 
⎯ udział rodziców w katechezie parafialnej  
⎯ udział dzieci i rodziców w tradycyjnych nabożeństwach i celebracjach roku 

liturgicznego (w nabożeństwie różańcowym w październiku, w roratach w 
okresie Adwentu, w nabożeństwie drogi krzyżowej w okresie Wielkiego Postu, 
w nabożeństwie majowym, w nabożeństwie czerwcowym).  

⎯ Wyboru rodzaju nabożeństwa oraz określenia jego terminu dokonuje 
proboszcz i informuje o tym rodziców dzieci na początku danego roku. 

⎯ Pod koniec klasy drugiej ksiądz proboszcz, po zasięgnięciu opinii katechetów i 
po rozmowie z rodzicami oraz dzieckiem, podejmuje decyzję o dopuszczeniu 
do przygotowania bezpośredniego.  

● Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się na początku trzeciego roku 
edukacji szkolnej i oprócz indywidualnego spotkania proboszcza z rodzicami 
dziecka (na początku roku szkolnego) obejmuje: 

⎯ udział dzieci i rodziców w niedzielnych celebracjach Eucharystii;  
⎯ udział dzieci w katechezie szkolnej (dwie godziny w tygodniu);  
⎯ udział dzieci w katechezie parafialnej (osiem spotkań w roku);  
⎯ udział rodziców w katechezie parafialnej (osiem katechez w roku);  
⎯ udział rodziców i dzieci w nabożeństwach i celebracjach roku liturgicznego 

połączonych z wręczaniem określonych znaków religijnych;  
⎯ udział dzieci i rodziców w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych przed 

przyjęciem I Komunii świętej.  
⎯ Pod koniec przygotowania bezpośredniego (na początku drugiego semestru 

klasy III), proboszcz, po zasięgnięciu opinii katechetów i po rozmowie z 
rodzicami oraz ich dzieckiem podejmuje decyzję o dopuszczeniu do przyjęcia 
sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii.  

⎯ Pierwsza spowiedź dziecka powinna odbyć się bezpośrednio przed 
uroczystością I Komunii świętej w ramach liturgii pokutnej, w której biorą udział 
zarówno dzieci, jak i ich najbliżsi. 


