
I KOMUNIA ŚWIĘTA 

III SPOTKANIE Z RODZICAMI – 1.12.2019r.  

Z poprzedniego spotkania: 

• Jakie wnioski pojawiły się po refleksji na temat sposobu praktykowania wiary? Odpowiedz sobie 

teraz po czasie na te kwestie w skali od 0 do 10 i pomyśl, co możesz zrobić, żeby to poprawić. 

• Jak wygląda Twoje podejście do spowiedzi? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – żeby nimi były 

potrzeba Bogu zrobić miejsce w sercu, miejsce godne, najwspanialsze. Masz już zaplanowaną świą-

teczną spowiedź? Przygotowujesz się do niej? 

• W modlitwie ważne jest dziękowaniu Bogu za łaski, nie tylko prośby. Jest w Twojej modlitwie ele-

ment dziękczynienia? 

 

Część formacyjno-refleksyjna: 

• Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A usłyszeć można czyjeś świadectwo, które jest bardzo ważnym 

elementem budowania wiary. W Dziejach Apostolskich pada zdanie od św. Piotra i od św. Jana  

Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. (Dz 4, 20) Czasem trudno w sobie pokonać 

nastawienie, że ksiądz coś mówi, bo tak trzeba, bo tak musi, no i trzeba jeszcze dodać możliwe do-

powiedzenie, że mu za to płacą. Inaczej ma się rzecz z tymi, których życie wygląda podobnie. Ich 

słowa przemawiają inaczej, bardziej, rodzi to więcej pytań, taka postawa może zadziwiać, a nawet 

w jakimś sensie pociągać. Taki był sens dzisiejszego spotkania i posłuchania słów od naszych Gości. 

Żeby rzeczy, które można usłyszeć od księdza, przyjąć od „zwykłych ludzi” i zobaczyć, że może to 

być ważne, że to „może działać”.  

o Zastanów się, co najbardziej zostało Ci z usłyszanego świadectwa? Co Cię zaintrygowało, co 

(może) zdenerwowało? Czy, i jeśli tak, to co, sprawiło, że chcesz coś zmienić w swoim życiu? 

• W internecie jest bardzo wiele świadectw do poczytania, czy wysłuchania. Dotyczą wielu różnych 

spraw, rozwikływanych problemów, powrotów do wiary. Może warto do nich zajrzeć? I poodkry-

wać, że wielu jest tych, którzy dzielą się wiarą i dają świadectwo, bo chcą i jest to dla nich ważne,  

a nie dlatego, że tak muszą? 

• Trwa adwent – robisz coś, by ten czas uczynić adwentem? Postanowienia, roraty, modlitwa? Jeśli 

tak, to życzę wytrwałości. Jeśli nie – nigdy nie jest późno, żeby zacząć. Polecam w tym kontekście 

adwentowe i internetowe rekolekcje o. Adama Szustaka. Podaję link do pierwszej nauki  

(a te są dodawane codziennie i trwają tylko kilka minut)  

https://www.youtube.com/watch?v=qa572S7gAU4 

• Dzisiejszy fragment Ewangelii (Mt 11, 28-30) 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje 
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». 

o W życiu jest wiele sytuacji, które można odczytać jako utrudzenie i obciążenie. Pan Jezus chce 
nas pokrzepić i umocnić w tych zmaganiach i utrudzeniach. Jakie sprawy na dziś tworzą 
Twoje utrudzenie i obciążenie? O czym trzeba powiedzieć Jezusowi? Jakie sprawy Mu oddać? 
Najbliższa okazja, żeby to zrobić to Twoja modlitwa wieczorna. Warto. 

Część organizacyjny 

• Z końcem listopada minął termin oddawania zaświadczeń o chrzcie i dla osób spoza parafii zgód 

na Komunię w innej parafii. Nie wszyscy to zrobili.. (!!!)  

• W niedzielę 12 stycznia w Święto Chrztu Pańskiego w czasie Mszy świętej o godzinie 12.00 dzieci 

odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Będzie do tego potrzebna świeca chrzcielna (gdy brak, trzeba 

kupić nową) 

• Następne spotkanie dla Rodziców odbędzie się 26.02.2020 r. w Domu Parafialnym (godz. 1845) 

https://www.youtube.com/watch?v=qa572S7gAU4

