
I KOMUNIA ŚWIĘTA 

II SPOTKANIE Z RODZICAMI – 13.11.2019r.  

Z poprzedniego spotkania: 

• jeśli dla Rodziców ważna jest niedzielna Msza święta, codzienna modlitwa i w ogóle Pan Bóg to dla 

dziecka będzie dokładnie tak samo. Dlatego spotkania dla Rodziców mają pomóc w odnalezie-

niu/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. 

• Czy podjąłeś/podjęłaś refleksję na temat swojej wiary – jaka ona jest na dziś? 

• Z Listu do Rzymian: Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, 

daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano, a uwolnieni od grzechu oddali-

ście się w niewolę sprawiedliwości. 

 

Część formacyjno-refleksyjna: 

• Jak wyrażasz i budujesz swoją wiarę?  

Jak wygląda Twoja codzienna modlitwa? Jak ją można rozwinąć? Jak wygląda Twój udział we Mszy 

świętej, rozumienie poszczególnych elementów Eucharystii? Czy Twoje życie ma charakter chrze-

ścijański? Czy wiara jest tą postawą i wartością, na których opierasz swoje decyzje i wybory? 

• Jesteśmy dla Boga wyjątkowi. On nas stworzył z miłości. On nas po prostu kocha. To jedna z fun-
damentalnych spraw dla człowieka wierzącego. Można się czasem zastanawiać, dlaczego tej miło-
ści nie odczuwamy i nie przeżywamy? Tym, co nas oddziela od Boga i Jego miłości jest nasz 
grzech, najbardziej ten podejmowany świadomie. Grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego 
miłości. Najprostszym sposobem doświadczenia tej miłości i powrotu do Boga jest przemiana serca 
wyrażona spowiedzią. Kiedy człowiek przyjmuje od Boga przebaczenie i odpuszczenie grzechów, 
to wtedy doświadcza Jego miłości przebaczającej i ma odtąd otwartą drogę ku Bogu i Jego miłości. 
Czy w ogóle, i jak często się spowiadasz? Jakie jest Twoje nastawienie? Idziesz, bo trzeba/wypada 
chociaż na święta? Nie idziesz, bo po co mówić o swoich grzechach i słabościach jakiemuś tam księ-
dzu, który też przecież ma grzechy? A może chodzisz, bo chcesz przyjmować Boża miłość i przeba-
czenie, bo widzisz jak pomaga to w rozwijaniu Twojej miłości – do bliskich, do człowieka, no i do 
Boga też, bo rozumiesz już, że ten gorzki lek(stanięcie w prawdzie i wypowiedzenie tego komuś 
innemu) najlepiej uleczy serce i duszę?  

• Dzisiejsza Ewangelia: (Łk 17,11-19) 
Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pew-
nej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: 
„Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”.  
A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 
„Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła”. 

o Człowiek chciałby wiele od Boga przyjmować, jak trędowaci z Ewangelii dar zdrowia. Ale 

brakuje potem postawy wdzięczności – z 10 oczyszczonych podziękować wrócił jeden. 

A Ty – dziękujesz Bogu za to, co od Niego otrzymujesz? 

Część organizacyjny 

• Przypominam o dostarczeniu 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 11.12.2019 r. w kościele {godz. 1845) 

• W niedzielę 17 listopada odbędzie się błogosławieństwo książeczek do nabożeństwa. Pani Kate-

chetka będzie szybciej przed Mszą świętą i będzie można wtedy książeczki nabyć. Cena – 10 zł.  


