
I KOMUNIA ŚWIĘTA 

SPOTKANIE Z RODZICAMI 

 

W przygotowaniu do I Komunii świętej nie chodzi tylko o dzieci. Tę uroczystość przeżywają całe 

rodziny i to rodziny (rodzice i dzieci) podejmują przygotowanie do Komunii. Dzieci wiele ze swojego 

przygotowania przeżywają w szkole na katechezie oraz w czasie niedzielnych Mszy świętych i kazań do 

nich kierowanych. Najważniejsze jednak powinno odbywać się w domu i tak naprawdę tam się odbywa.  

Nie ma nic odkrywczego w zdaniu, że dzieci patrzą na dorosłych, przede wszystkim na rodziców 

i bardzo szybko wyczuwają fałsze. To dlatego, jeśli dla Rodziców ważna jest niedzielna Msza święta, 

codzienna modlitwa i w ogóle Pan Bóg to dla dziecka będzie dokładnie tak samo. Jeśli natomiast przy-

gotowanie do Komunii, uczestnictwo we Mszy i spotkaniach jest przymusem i trzeba to przetrzymać, to 

dokładnie tak samo będzie myślało dziecko (warto przemyśleć sprawę, czy o to właśnie chodzi…. Zda-

niem mnie – księdza oczywiście nie o to….). [Chociaż jest jeszcze inna możliwość: dziecko odnajdzie 

Pana Boga, a nie znajdzie akceptacji i zrozumienia u Rodziców, wtedy będzie przeżywało wielki dra-

mat…] 

Dlatego spotkania dla Rodziców mają pomóc w odnalezieniu/ugruntowaniu wiary Rodziców,  

a przez to pomóc dzieciom nie tylko w dobrym przygotowaniu się do I Komunii świętej, ale ogóle  

w rozwoju i przeżywaniu wiary. 

 

Część formacyjno-refleksyjna: 

• Na początku przygotowania zapytaj siebie: na jakim etapie jest moja wiara: potrzebuję budować 

prawie od zera, bo się gdzieś wiara (i praktykowanie) pogubiła, jestem na dobrej drodze, ale impuls 

do ugruntowania i jeszcze większego rozwoju się przyda, a może Twoje wiara jest już na tyle mocna 

i głęboka, że warto się nią dzielić nie tylko z bliskimi? 

• Z listu do Rzymian:  

Bracia: Nie oddawajcie członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się 

na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawie-

dliwości na służbę Bogu.  

Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce. Jaki 

stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz łasce? Żadną 

miarą.  

Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca po-

słuch nakazom tej nauki, której was oddano, a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę 

sprawiedliwości. 

Część organizacyjny 

• Przypominam o dostarczeniu do końca października formularza zgłoszeniowego do I Komunii (for-

mularz do pobrania ze strony parafialnej) oraz do końca listopada wyciąg z aktu chrztu oraz dla 

osób spoza parafii zgodę od swojego Proboszcza na Komunię w innej parafii 

• Następne spotkanie dla wszystkich 20.11 2019 r. w kościele  

• Spotkanie dla chętnych dotyczące przygotowania dzieci według programu Nauczycielu Dobry 5 li-

stopada 2019 roku o godzinie 18 w Domu Parafialnym (budynek obok kościoła od strony ul. Buko-

wej (przy parkingu) 


