
Pierwsza Komunia św. 2021 
Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły św. Faustyny w Lombard odbędzie się 24 kwietnia (klasy: 3wA, 
3E, 3pA o godz. 10am, a 3wB, 3D, 3pC o godz. 1:30pm) oraz 1 maja (klasy: 3C, 3R o godz. 10am, a 
3pB i 3Z o godz. 1:30pm)  

Pierwsza Komunia dla dzieci ze szkoły Cz. Miłosza, Schaumburg odbędzie się 8 maja (grupa piątkowa o 
godz. 10am, a grupa sobotnia o godz. 1:30pm) oraz dla dzieci ze szkoły W. Sikorskiego, Addison i 
innych szkół: 15 maja (o godz. 10am) 
 

Poświęcenie świec i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych odbędzie się o godz. 7pm: 
• szkoła św. Faustyny: 

 8 lutego (poniedziałek) - gr. I (3wA, 3E, 3pA) 
 9 lutego (wtorek) - gr. II (3wB, 3D, 3pC) 
 11 lutego (czwartek) - gr. III (3C, 3R) 
 15 lutego (poniedziałek) - gr. IV (3pB, 3Z) 
 

• szkoła Czesława Miłosza, Schaumburg i inne szkoły: 
 22 lutego (poniedziałek) - gr. I - piątkowa 
 23 lutego (wtorek) - gr. II - sobotnia 
 25 lutego (czwartek) - gr. III - mieszana 

 

Prośby do rodziców: 
1. Prosimy, by wszystkie dzieci ubrane były odświętnie. Msza św. z poświęceniem świec i odnowieniem 

przyrzeczeń chrzcielnych będzie kolejnym etapem do przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii św. 

2. Prosimy, by przyjść na 6:40pm, by odebrać świecę i założyć okapnik oraz zaprowadzić dziecko do 
ławki na wyznaczone miejsce. 

3. Prosimy o zrobienie zdjęcia dziecku w formacie legitymacyjnej, podpisanie pliku imieniem i 
nazwiskiem oraz klasą, np. Jan Kowalski 3pA i przesłanie na email: 
parafiabozegomilosierdzia@gmail.com lub do ks. Krzysztofa czy s. Krystiany (telefon i email siostry 
jest na stronie szkolnej). Termin przesłania do 15 marca 2021. 

4. Prosimy o kontakt z krawcową Elżbietą Dąbrowską (847)220-2818 dopiero po 15 lutym w sprawie 
przymiarki alb komunijnych.  

Pozdrawiam, ks. Krzysztof  
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