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Drodzy rodzice!

Pierwsza Komunia Waszego Dziecka coraz bliżej.

Naprawdę żaden ksiądz i  żaden katecheta nie przygotuje waszego
dziecka do tego dnia. Mogą oni czegoś nauczyć i bądźmy im za to
wdzięczni,  ale  nie  zastąpią  Was.  Tylko  wy  macie  szansę  pokazać
dziecku, że to o czym się uczą na katechezie jest naprawdę ważne.

Możemy nauczyć dziecko „Ojcze  nasz”  i  innych modlitw,  ale  jeśli
dziecko nie będzie widziało ojca i matki jak się modlą, to nigdy nie
uwierzy, że modlitwa jest naprawdę ważna.

Możemy  nakłaść  dziecku  do  głowy  mnóstwo  mądrości  o  Mszy
Świętej,  ale  jeśli  ono  nie  będzie  na  Mszy  Świętej  widziało  ojca
i matki,  to  nie  uwierzy,  że  chodzenie  do  kościoła  ma  sens.
Wszystko  zależy  od  was  i  mam  nadzieję,  że  w  imię  miłości  dla
swojego dziecka, staracie się mu pokazać Boga. Tak jak umiecie.

Chcę, byście z waszym dzieckiem porozmawiali o Komunii i pokazali
mu w kościele tabernakulum.

Najpierw porozmawiajcie w domu. Przydadzą się takie pytania:

Jakie  naczynia  są  na  ołtarzu w czasie  Mszy Świętej,  po  kazaniu,
wyznaniu  wiary  i  modlitwie  wiernych?  Jest  to  kielich  i  patena.
Patena to taki talerzyk. Czasem patena jest płaska, bo jest na niej
tylko duża hostia. Czasem patena jest głębsza, bo oprócz hostii są
tam małe komunikanty. Czasem też możemy zobaczyć puszkę – to
taka głęboka patena z nóżką. W środku też są komunikanty.

Z czego są te naczynia zrobione? Najczęściej pozłacane, ale zawsze
piękne i szlachetne. 

Co to jest hostia i komunikant? Na początku jest to zwykły opłatek
– mały chlebek zrobiony z mąki i wody i upieczony.

A później  co się dzieje? W czasie Mszy Świętej  Kościół się modli
(dzieci też) a ksiądz wypowiada słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy.
I wtedy chleb staje się Ciałem Chrystusa. Dalej wygląda jak opłatek,
ale  nie jest  to już  opłatek.  Wierzymy, że jest  to prawdziwe Ciało
Chrystusa.

Co jest w kielichu? Na początku jest wino z odrobiną wody.

A co  się  staje  później?  Kościół  znowu się  modli  a  ksiądz  znowu
wypowiada słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy.

I wino staje się Krwią Chrystusa. Dalej wygląda jak wino, ale to już
Krew Chrystusa.
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Pod  koniec  Mszy  Świętej  ludzie  podchodzą  do  ołtarza  i  coś
przyjmują od księdza. Co to jest? Chleb? Nie! To już nie jest chleb,
to Ciało Chrystusa. Przyjmują Ciało Chrystusa.

Co to jest Pierwsza Komunia? To dzień, w którym na Mszy Świętej
dziecko przyjmuje po raz pierwszy Komunię Świętą. Podejdzie do
ołtarza a ksiądz poda... co poda? Chleb, opłatek? Nie! To nie jest już
chleb, to Ciało Chrystusa.

W Komunii przyjmujemy Ciało Chrystusa pod postacią chleba.

A po Komunii świętej ksiądz chowa Ciało Chrystusa, które zostało,
do tabernakulum.

Wiesz co to jest tabernakulum? Gdzie ono Jest? To taka zamykana,
bardzo  ozdobna  szafka  w  kościele,  gdzie  stoją  puszki  i  pateny
z Ciałem Chrystusa.

Na Ciało Chrystusa mówimy często Najświętszy Sakrament.

Chcesz zobaczyć z bliska tabernakulum? W niedzielę podejdziemy
Bardzo blisko.

I zróbcie to przy okazji najbliższej Mszy Świętej. 

Przed  albo  po  Mszy  Świętej  podejdźcie  blisko,  do  samego
tabernakulum,  o  wyciągnięcie  ręki.  Sami  okażcie  szacunek
i dostojność  tego  momentu,  to  dziecko  zachowa  się  podobnie.
Zwróćcie uwagę na wygląd i lampkę przy tabernakulum. Ściszonym
głosem  powtórzcie  z  dzieckiem  najważniejsze  rzeczy.  Potem
odmówcie trzy razy:  „Niechaj  będzie pochwalony Przenajświętszy
Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.”

W domu powiedzcie jeszcze, że wchodząc do kościoła powinniśmy
przyklęknąć.  Robimy  to  dlatego,  że  wyznajemy  tym  gestem
obecność Jezusa w tabernakulum. Możemy też odmówić modlitwę:
„Niechaj będzie...”

Z  racji  Najświętszego  Sakramentu  powinniśmy  w  kościele
zachowywać się szczególnie godnie. Czyli jak? Dziecko wam powie.

Drodzy rodzice, czeka was trudne zadanie, ale jeśli WY tego dziecku
nie wytłumaczycie, to nikt was w tym nie zastąpi.

Pozdrawiam Was.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


