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Drodzy rodzice!

Przy okazji Wielkiego Postu warto z dziećmi porozmawiać o samej
idei  postu.  W  tej  idei  mieści  się  także  post  piątkowy.  Jest  to
delikatna  sprawa,  bo...  bardzo  mało  już  rodzin  przestrzega  tego
postu. Może to jest dobra okazja, by przemyśleć tę sprawę, znaleźć
zrozumienie DLACZEGO pościmy i podjąć tę praktykę? A jeśli jest
ona obecna, to utwierdzić ją. 

Porozmawiaj z dzieckiem. 

Co to  jest  Wielki  Post? Jest  to  okres w roku liturgicznym, który
zaczyna się Środą Popielcową a kończy w Wielki Czwartek. Jest to
nasze  przygotowanie  do  największych  świąt,  w  których
wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa, Jego spoczynek w grobie
i Jego zmartwychwstanie.
Poproś  dziecko,  by  odnalazło  w  Piśmie  Świętym  i  odczytało
fragment  Ewangelii  o czterdziestodniowym  poście  Pana  Jezusa
przed rozpoczęciem Jego publicznej działalności: 
„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony
przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy,
odczuł w końcu głód.
Wtedy  przystąpił  kusiciel  i  rzekł  do  Niego:  Jeśli  jesteś  Synem
Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu
odparł:  Napisane  jest:  Nie  samym  chlebem  żyje  człowiek,  lecz
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku
świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest
przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach
nosić cię  będą byś przypadkiem nie uraził  swej  nogi  o kamień.
Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał
na próbę Pana, Boga swego.
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i  rzekł  do Niego:
Dam Ci  to wszystko,  jeśli  upadniesz  i  oddasz mi  pokłon.  Na to
odrzekł  mu  Jezus:  Idź  precz,  szatanie!  Jest  bowiem  napisane:
Panu,  Bogu  swemu,  będziesz  oddawał  pokłon  i  Jemu  samemu
służyć będziesz.
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali
Mu.” (Mt 4,1-11)
Zadaj pytania:
Ile dni pościł Pan Jezus? Czterdzieści.
Czego doświadczył na koniec swojego postu? Pokus złego ducha.
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Ile było tych pokus i czego dotyczyły? Były trzy. Jezus był kuszony,
by zamienić kamień w chleb, by rzucić się z murów świątyni, i by
oddać diabłu pokłon.
Powiedz:
Na pamiątkę postu Pana Jezusa chrześcijanie obchodzą Wielki Post
– też trwa czterdzieści dni. Także w każdy piątek starają się pościć.
Zapytaj:
Ale co to w ogóle jest post? Post jest wtedy, gdy nie jemy albo, gdy
ograniczamy  sobie  jedzenie,  albo  gdy  nie  jemy  jakiegoś  rodzaju
pokarmu.
Powiedz:
Czasem  ludzie  przestają  coś  jeść  albo  jedzą  czegoś  mniej,  albo
unikają jakiś potraw, ale czynią to ze względu na swoje zdrowie albo
chcą  się  odchudzić.  To wtedy nie  jest  post.  Post  jest  wtedy,  gdy
czynimy to ze względu na Pana Jezusa. On pościł i my pościmy. On
walczył  ze  złym  duchem  i  my  powinniśmy  się  ćwiczyć,  by  być
twardym w tej walce. On umarł za nas w piątek, dlatego w piątki
powinniśmy  pościć  –  nie  jeść  mięsa,  wędlin.  Pokazujemy w  ten
sposób, że pamiętamy, co Jezus dla nas zrobił. (jeśli trzeba: Jakoś
nie udawało nam się do tej pory pościć, ale może przy okazji twoich
przygotowań do Komunii zaczniemy to robić?)
Oprócz tego, że wszyscy pościmy w piątek to każdy z nas sam może
nakładać sobie jakiś post, by pokazać swoją miłość do Jezusa. Może
nie  jeść  określonych  rzeczy  –  na  przykład  słodyczy.  Może
ograniczyć albo zrezygnować z telewizji, Internetu, telefonu. Może
mniej mówić. To mogą być bardzo różne rzeczy.
Porozmawiaj  z  dzieckiem,  czy  nie  chciałoby  wymyślić  dla  siebie
jakiego postu. Zachęć je do tego. Pokaż, że jest to coś dla dojrzałych
i „dużych”. Małe dzieci nie muszą pościć (obowiązek jest od 14. roku
życia), ale mogą to robić.
Ustalcie  z  dziećmi  przedmiot  i  zakres  poszczenia.  Jeśli  dziecko
będzie  miało  za  duży  „rozmach”  to  delikatnie  je  sprowadźcie  na
ziemię.  Niech  ich  post  będzie  dostosowany  do  ich  wieku
i możliwości.
A może dacie swojemu dziecku przykład?

Pamiętajcie o nabożeństwach Wielkiego Postu, zwłaszcza o drodze
krzyżowej. To nie jest ścisły obowiązek, „pod grzechem”, ale dobrze
zrobicie, gdy będziecie tam prowadzili swoje dzieci.

ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz


