
Dla tych, którzy chcą 
przygotować dziecko
do Pierwszej Komunii

Winnica, 5 września 2021

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czy chcecie,  by  Wasze  Dziecko w przyszłym roku przystąpiło  do Pierwszej
Komunii w naszej parafii? Zapraszamy serdecznie, będzie to  8 maja 2022
roku,  o  11.00,  w  naszym  kościele  parafialnym.  Do  wszystkich  ważnych
rzeczy  starannie  się  przygotowujemy,  do  uroczystości  pierwszokomunijnej
oczywiście także. I o tym jest ten list.

Najważniejszą rzecz, którą chcę przekazać w tym liście piszę wielkimi literami:

To rodzice przygotowują dziecko 
do Pierwszej Komunii!
Nikt inny. I nie jest to wyróżnikiem naszej parafii, ale tak jest wszędzie i tak
było zawsze.

Niezależnie  od  podejścia,  zaangażowania  i  zdolności  katechetów  i  księży,
najważniejszy  przekaz  dokonuje  się  zawsze  w  domu  rodzinnym.
Najcudowniejsze katechezy, kazania i nabożeństwa mogą być w błyskawiczny
i  absolutny  sposób  „unieważnione”  przez  rodziców.  Właściwa  zaś  postawa
rodziców pomnaża wszystko to, co dziecko otrzymuje na katechezie od księdza
i katechety.

Będziemy  najstaranniej  jak  umiemy  katechizować  wasze  dzieci  w  szkole
i mówić do nich kazania w kościele, ale jeszcze raz to mówię – do Komunii
przygotowujecie WY! To od was płynie najważniejszy przekaz.

A jak się to odbywa? To co istotne dla życia chrześcijańskiego, nie tylko dla
małego dziecka, to modlitwa, Słowo Boże i życie sakramentalne. Powinniśmy
też pogłębiać swoją wiedzę religijną.

W czym zatem możesz pomóc swojemu dziecku, by dobrze przygotowało się
do Pierwszej Komunii?

1. Rozmawiajcie z dzieckiem na religijne tematy. Nie martwcie się,
na pewno wiecie więcej niż ono, a jeśli świadomość tego, że trzeba to
robić  dobrze,  zmobilizuje  was samych do pogłębienia  własnej  wiedzy
religijnej to tylko się cieszyć.



2. Módlcie się z dzieckiem,  tak jak potraficie. Jeśli  sami przeżywacie
wątpliwości  to  wypowiedzcie  w  głowie  warunek:  „Jeśli  Boże  jesteś!”
i módlcie się jak potraficie.

3. Czytajcie i poznawajcie z dzieckiem Pismo Święte. Słowo Boże
będzie budziło wiarę w Waszym dziecku. W Was też.

4. Chodźcie  z  dzieckiem  do  Kościoła.  Tu  znowu  możecie  sobie
powiedzieć: „Jeśli Boże jesteś!” Kryzysy wiary się trafiają, można jednak
z nich wyjść z wiarą mocniejszą i wypróbowaną.

Nie musicie  być idealni,  doskonali,  pobożni  i  święci.  Bądźcie  tylko uczciwi
i szlachetni – to wystarczy. Wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy. I na pewno
choć taką macie w sobie.

Jeśli  natomiast  uznajecie,  że  jesteście  jednak  absolutnie  poza  wiarą
i Kościołem, to wypadałoby otwarcie o tym powiedzieć. Bardzo o to proszę.
Nakazuje  to  uczciwość  i  dobro  dziecka  –  nie  można  budować  jego
przygotowania do Pierwszej Komunii na kłamstwie. Będziemy wtedy wspólnie
zastanawiać się co z tym począć – może oprzeć się tylko na jednym rodzicu?
Może mocniej w to dzieło zaangażować chrzestnych lub dziadków? 

Katecheza  w  szkole  edukować  będzie  wasze  dzieci,  natomiast  w  parafii
będziecie mogli uzyskać pomoc, dla waszej osobistej pracy z dzieckiem. Będą
to pomysły  na  rozmowy o Bogu i  Kościele,  propozycje  wspólnego czytania
Pisma  Świętego  i  modlitw.  Rzeczy  proste,  czasem  banalnie  proste,  ale
niesamowicie ważne jest to, by wychodziło to od ojca i matki.

Szczegóły poznacie w rozmowie, na którą was zapraszam. Zapraszam oboje
rodziców  z  dzieckiem.  Nie  babcia,  nie  wujek,  ale  ojciec  i  matka  –
względnie  opiekunowie  dziecka.  Jeśli  ktoś  samotnie  wychowuje  dziecko,
druga strona nie interesuje się, to spotkanie będzie musiało odbyć się przy
udziale  jednego  rodzica.  Jeśli  są  jakieś  nietypowe,  trudne  sytuacje,  proszę
o nich powiedzieć, umawiając się. Rozmowa potrwa około 15 minut. Proszę,
by umawiać się na nią telefonicznie – unikniemy niepotrzebnego czekania.
Mój  numer  telefonu  to:  501  231  895.  Jak  nie  mogę  zaraz  odebrać  to
oddzwaniam. 

Szczegóły przygotowania podam na spotkaniu.

Pozdrawiam 

P.S. I jeszcze dwie sprawy! Zapraszam w niedzielę 19 września o godz. 15.00, przy 
domu parafialnym, na ognisko. Ja zapewniam drewno, kiełbaski i muzykę, wy kije, 
pieczywo i picie. Weźmy też koce do posiedzenia i sprzęt do puszczania baniek. 

W niedzielę 26 września przyjdźcie z dziećmi do kościoła na 10.30 – będzie krótkie 
spotkanie organizacyjne, wybierzemy „komitet komunijny”, potem można zostać na 
Mszę Świętą o 11.00.


