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Drodzy rodzice!

To  co  teraz  czytacie  nie  jest  pomysłem  na  kolejną  rozmowę
z dzieckiem.  Teraz  czeka  was  ostatni  ostatni  etap  przygotowania.
Chciałbym,  by  tak  jak  na  początku  przygotowania  przyszliście
z dzieckiem na spotkanie z księdzem, tak było i teraz.

Chciałbym,  by  było  to  pokazanie,  że  wasze  dziecko  jest
przygotowane  do  przyjęcia  Komunii  Świętej.  Nie  traktujcie  tego
jednak jako jakiegoś egzaminu czy momentu „dopuszczenia” dziecka
do Uroczystości.

Wczesną  komunię  świętą  dzieci  „zawdzięczamy”  papieżowi
św. Piusowi  X.  Ten  papież  w  dokumencie  Quam  singulari
przypominał: 

Katechizm zaś Rzymski tak się wyraża: "W jakim wieku
należy  podać  dzieciom  święte  Tajemnice?  Tego  nikt
ustalić  nie  może  lepiej  od  rodziców  dziecka
i kapłana,  któremu  dzieci  wyznają  swe  grzechy.
Do  nich  bowiem  należy  znajomość  i  osąd,  czy  dzieci
zdobyły  już  jaką  taką  znajomość  tego  przedziwnego
Sakramentu i czy odczuwają pragnienie przyjęcia go".

Te wszystkie dowody stwierdzają, że wiekiem rozeznania
dotyczącym  pierwszej  Komunii  świętej  jest  wiek,  gdy
dziecko umie odróżnić Chleb eucharystyczny od zwykłego
chleba  ziemskiego  tak,  iż  może  pobożnie  przystąpić  do
Ołtarza. Nie potrzeba zatem doskonałej znajomości prawd
wiary,  wystarczy  bowiem  znajomość  niektórych
zasadniczych prawd, czyli  jako taka znajomość;  nie  jest
też  potrzebne  pełne  używanie  rozumu,  wystarczy
początkowe, czyli jako takie używanie rozumu. 

Widzicie zatem, że tymi, którzy „dopuszczają” dziecko do Pierwszej
Komunii jesteście wy sami oraz ksiądz, który będzie spowiadał wasze
dziecko. Na spotkaniu wyrazicie waszą decyzję,  którą z pewnością
uszanujemy.

Chciałbym,  byście  w  czasie  tego  spotkania  czuli  się  absolutnie
bezpieczni. Proponuję zatem następujący jego przebieg, nic was nie
zaskoczy:

1. Najpierw proszę o umówienie spotkania na konkretną godzinę.
Proszę zadzwonić lub zrobić to osobiście.

2. Proszę o przyjście dziecka wraz z matką i ojcem, opiekunami.
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3. W czasie spotkania zapytam dziecko czy rozmawiało z wami na
religijne tematy. Nie będziemy wchodzić w szczegóły. 

4. W czasie  spotkania  zapytam dziecko,  czy  modliło  się  razem
z wami. Bez wchodzenia w szczegóły.

5. W czasie spotkania zapytam dziecko, czy razem z wami czytało
Pismo Święte. Bez wchodzenia w szczegóły.

6. W  czasie  spotkania  zapytam  dziecko,  czy  razem  z  wami
przychodziło  na  niedzielną  Mszę  Świętą.  Bez  wchodzenia
w szczegóły.

7. Zapytam dziecko czy chce przyjąć Komunię Świętą i czy wie, że
nie jest to zwykły chleb – opłatek, ale Ciało Chrystusa, żywy
Jezus.

8. Zapytam was, czy dziecko wasze jest przygotowane.

9. Wręczę  dziecku  książeczkę  do  nabożeństwa  –  pamiątkę
przyjęcia  Pierwszej  Komunii,  z  życzeniami,  by  dobrze
przygotowało się do spowiedzi i samej Uroczystości.

Spodziewam  się  odpowiedzi  „tak”.  Nie  będziemy  wchodzić
w szczegóły, sprawdzać, konfrontować, podejrzewać. 

Co jednak, gdy naprawdę zawaliliście przygotowanie? Jeśli  tak, to
z jednej  strony  wyrażam  swój  smutek,  bo  jesteście  naprawdę
JEDYNYMI  osobami,  które  mogą  przygotować  wasze  dziecko  do
Komunii.

Zawsze  jednak możecie  podjąć naprawę i  choćby ten ostatni  czas
wykorzystać na rozmowę z dzieckiem o sprawach wiary, na wspólną,
rodzinną modlitwę, wspólne czytanie Pisma Świętego i przyjście do
kościoła.

Wtedy  wasze  dziecko  nie  będzie  kłamać  odpowiadając  „tak”  na
pytania księdza.

Szczegóły i terminy spotkań podamy w ogłoszeniach.

Do zobaczenia na spotkaniu.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


