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Drodzy rodzice!

Wybaczcie,  jeśli  to  co  będę  pisał  będzie  banalnie  proste.  Jeśli  to
wszystko robicie odbierzcie moje słowa jako potwierdzenie i zachętę,
by nie ustawać.

Czy  wiecie  czego  potrzebuje  najbardziej  wasze  dziecko?
Potrzebuje WAS. Potrzebuje was bardziej  niż  spodni,  kanapki czy
komputera.

Dajcie  mu  zatem  siebie.  To  nie  jest  moja  prośba,  to  prośba
waszego dziecka.

Ja wiem, że jesteście zabiegani i zmęczeni. Nie jest łatwo żyć dzisiaj.
Pomyślcie jednak, co jest waszym największym skarbem? 

Dziecko? No właśnie! A o skarby należy dbać!

Wiem,  że  zależy  wam  na  dobrym  przygotowaniu  dziecka  do
Pierwszej Komunii.  Wiecie też, że to co najważniejsze w tym
przygotowaniu  –  przekaz  wartości,  ukazanie  znaczenia
rzeczy świętych – należy do was. Nie wyręczy was tu ani babcia
ani ksiądz.

Proszę na początek byście z dzieckiem odliczyli ile czasu
zostało do komunii – ile miesięcy, ile tygodni, i ile dni.
Jeśli  macie  jakiś  ścienny  kalendarz  to  zaznaczcie  tam  dzień
Komunii.  Jeśli  nie  ma  kalendarza,  to  niech  w  jakimś  miejscu
(lodówka?) pojawi się ta data. Na ile może niech dziecko zrobi to
samodzielnie. Pomagaj tylko wtedy, kiedy potrzeba.

A  na  koniec  przytulcie  swoje  dziecko,  pocałujcie
i powiedzcie, że je kochacie i jesteście z niego dumne.

Po  drugiej  stronie  znajdziecie  proste  zasady  dotyczące  rozmów
z dziećmi. Stosujcie je cały czas.

Pozdrawiam Was.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz

P.S. W kościele zachęcajcie dziecko, by szło do ołtarza, ale nie
na  siłę.  Jednocześnie  zwróćcie  uwagę  na  zachowanie.  Jeśli
rozrabia i nie przestaje, to zareagujcie – weźcie je do siebie. Po Mszy
Świętej porozmawiajcie o zachowaniu. Przed następną Mszą Świętą
przypomnijcie co wolno a czego nie wolno.

P.P.S.  Kartki  nasze zawsze będą miały dziurki.  Wpinajcie je do
jakiegoś  skoroszytu  czy  segregatora  i  zbierajcie. Czasem
warto będzie do nich wracać.
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Jak rozmawiać z dzieckiem na tematy wiary?

Jak rozmawiać? Naturalnie, zwyczajnie, tak jak rozmawiamy o tym
co się wydarzyło w szkole, co się dziecku przytrafiło, czym żyje.

Pamiętaj

1. Traktuj swoje dziecko jak skarb. To czego ono najbardziej od
ciebie oczekuje to twojego czasu.

2. Spraw,  by  dziecko  w  czasie  rozmowy  czuło  się  bezpieczne
i pewne.

3. Okaż  prawdziwe  i  szczere  zainteresowanie,  słuchaj.  Pokaż
w ten sposób dziecku, że jest ważne.

4. Utrzymuj z dzieckiem kontakt wzrokowy. Nie da się połączyć
oglądania telewizji i rozmowy, chyba, że rozmawiacie właśnie
o tym co oglądacie – czasem warto.

5. Zadawaj pytania. Pogłębisz tym wypowiedzi dziecka i możesz
kierować  rozmową.  Zawsze  pytania  będą  stymulować  jego
myślenie.

6. Powtarzaj własnymi słowami to co usłyszałeś od dziecka i pytaj
go, czy to właśnie miało na myśli. 

7. Doceń  i  pochwal.  Pochwal  to  co  rzeczywiście  zasługuje  na
pochwałę, umiej to znaleźć.  

8. Zachęcaj.

Strzeż się

1. Nie wyśmiewaj dziecka, nie lekceważ.

2. Nie okazuj zniecierpliwienia.

3. Nie  używaj  nigdy  takich  wyrażeń  jak:  bozia,  kościółek,
paciorek,  modlitewka,  aniołek.  Mów:  Bóg,  Jezus,  kościół,
pacierz, modlitwa, anioł.

4. Unikaj  odpytywania,  sprawdzania,  oceniania.  To  nie  o  to
w naszej rozmowie chodzi.

5. Nie strasz. Zwłaszcza księdzem.

Czy wiesz,  że od lat  nauczyciele  obserwują,  że  dzieci  coraz gorzej
mówią i coraz częstsze są problemy logopedyczne? Jeśli chcesz, by
dziecko  nauczyło  się  mówić,  miało  duży  zasób  słów,  było  mądre
i wypowiadało się poprawnie, to musisz z nim rozmawiać. Tylko tyle.
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