
I KOMUNIA ŚWIĘTA 

IV SPOTKANIE Z RODZICAMI – 5.03.2020 r.  

Z poprzedniego spotkania: 

• Na ostatnim spotkaniu usłyszeliśmy świadectwo małżeństwa i ich podejścia do wiary, Pana Boga  

i Kościoła. W Internecie są dostępne inne świadectwa. Jak reagujesz na takie świadectwa? Czy one 

budują Twoją wiarę? Wróć do tej refleksji  

• W sieci jest wiele ciekawych konferencji i kazań do odsłuchiwania. Ostatnią propozycją był adwen-

towy cykl o. Adama Szustaka. Udało się zajrzeć? Może warto spróbować/kontynuować w poście? 

 

Część formacyjno-refleksyjna: 

• Wybór. Wiara jest wyborem/decyzją na to, czy moje życie będzie „po Bożemu”. Zaczyna się od od-

krycia Bożej miłości, jaką Bóg ma ku nam. Kolejny krok to świadomość grzechu, który mnie oddala 

od Pana Boga i Bożej miłości. A przecież Jezus przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie (zaraz Wiel-

kanoc) pokonał zło i grzech, zatem dostęp do pełni Bożej miłości jest znów otwarty. Potrzeba jed-

nego – wyboru: trzeba wybrać Jezusa, obrać jako Pana, świadomie zawierzyć Mu siebie, swoje ży-

cie, swoją codzienność, pozwolić, by to On kierował, nie Ty. Chcesz to uczynić? Można to uczynić 

własnymi słowami lub jakąś gotową modlitwą – wybrać Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela  

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 

wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedli-

wienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, 

nie będzie zawstydzony.” [Rz 10, 9-11] 

• Zachęcam mocno do udziału z dzieckiem w Drodze Krzyżowej (piątki, godz. 16.30). Zachęcam 

także, zwłaszcza w przypadku braku możliwości udziału we wspólnej Drodze Krzyżowej, do indy-

widualnego i rodzinnego (Rodzic/Rodzice + dziecko/dzieci) podjęcia takiego nabożeństwa – w do-

wolnie wybranym dniu, w godzinach kiedy kościół jest otwarty, aby przyjść i samemu poprowadzić 

i przeżyć Drogę Krzyżową (rozważania do znalezienia w internecie/modlitewniku/księgarni) 

• Trwa Wielki Post. Jest to dla Ciebie czas szczególny? Masz podjęte postanowienia / wyrzeczenia. 

Wplatasz w codzienność zachęty Pana Jezusa do modlitwy, postu i jałmużny? 

• Przypowieść o synu marnotrawnym/miłosiernym Ojcu (dwie nazwy) jest wyjątkową opowieścią o 

ludzkim błądzeniu, o cierpliwej miłości Boga Ojca, a przede wszystkim o miłosierdziu i przebacze-

niu, którego może dostąpić każdy, nawet najbardziej pogubiony grzesznik. Warto ją sobie przypo-

minać, zwłaszcza w perspektywie przedświątecznej spowiedzi (przykazania kościelne – przy-

najmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi, i w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą). 

Warto już ją zaplanować, „trochę się do niej pozbierać”, nastawić – dać dzięki temu przykład dziecku, 

że to coś ważnego i potrzebnego. Spowiedź jest spotkaniem nędzy człowieka z miłosierdziem Boga, 

a nie spotkaniem wykroczeń z sędzią. Bóg zawsze daje kolejną szansę, nie wypomina tego co było, i 

zawsze wierzy -nawet jeśli my sami nie potrafimy – że się zmienimy(nawrócimy). Taka perspektywa 

pozwala na zupełnie inne podejście do spowiedzi. 

 
Część informacyjny  

• Niebawem rozpoczną się próby przed Komunią prowadzone przez p. Katechetkę. Dzieci z SP18 są 

w stałym kontakcie i mają podane terminy. Informacja dla Rodziców dzieci z ostatniej grupy (Ko-

munia 17 maja) – pierwsza próba odbędzie się 19 marca o godz. 17.00 w SP18. 

• Kolejne – i zdaje się ostatnie – spotkanie formacyjne dla Rodziców odbędzie się 2 kwietnia (czwar-

tek), o godz. 18.45 w Domu Parafialnym. 

• W Kwietniu po Wielkanocy (termin podam na następnym spotkaniu formacyjnym) odbędzie się pół-

godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci i Rodziców. 



Panie Jezu Chryste, 

przychodzę do Ciebie jako grzesznik  

i pragnę Twojej przebaczającej i uzdrawiającej miłości.  

Wierzę, że Ojciec w swej wielkiej miłości do mnie  

posłał Ciebie, Jezu, abyś poniósł śmierć na krzyżu 

na odpuszczenie grzechów.  

Dotychczas sam kierowałem swoim życiem  

i grzeszyłem wobec Ciebie.  

Wyrzekam się wszystkich moich grzechów  

i wszelkiego przywiązania do nich,  

Proszę Cię, Panie, wejdź w moje życie  

i zawładnij mym sercem jako mój osobisty Zbawiciel i Pan.  

Spraw, abym zawsze był takim, jakim Ty chciałbyś mnie mieć.  

Pragnę, z Bożą pomocą, pójść za Tobą  

i w posłuszeństwie uczynić Cię Panem mojego życia.  

Panie, napełnij mnie Twoim Duchem Świętym,  

abym otrzymał Jego moc  

do świadczenia o Tobie wobec wszystkich, których spotkam.  

Dziękuję Ci, Panie, że w tej chwili wysłuchujesz mojej modlitwy.  

Amen 


