List do rodziców i dzieci
w sprawie przygotowań do pierwszej Komunii Świętej
Szanowni Rodzice! Drogie dzieci!
Wielkim sprawdzianem naszej dojrzałości i odpowiedzialności jest sytuacja spowodowana
rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Epidemia wymusza wiele ograniczeń osobistych i
społecznych. Nasze społeczeństwo w ogromnej większości zdaje jednak egzamin ze
zdyscyplinowania i poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi.
Jako chrześcijanie jesteśmy nie tylko obywatelami naszej ziemskiej ojczyzny, ale też dziećmi
Kościoła. Z powodu epidemii działalność Kościoła w Polsce i w wielu innych krajach
podlega również koniecznym i zrozumiałym ograniczeniom. Ograniczona została liczba
wiernych mogących uczestniczyć w Mszy Świętej i innych nabożeństwach. Odwołane zostały
rekolekcje wielkopostne. Przerwane zostały również przygotowania do pierwszej Komunii
Świętej w ramach szkolnych katechez i spotkań w kościele.
Taka sytuacja jest trudnym wyzwaniem dla Kościoła, w tym również dla dzieci
przygotowujących się do spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i Komunii
Świętej, a także dla ich duszpasterzy, katechetów i rodziców. To zwłaszcza wielkie wyzwanie
dla rodziców i sprawdzian ich chrześcijańskiej odpowiedzialności. Z drugiej jednak strony
obecna sytuacja jest szansą, abyśmy na nowo odkryli znaczenie chrześcijańskiej rodziny jako
podstawowej komórki żywego organizmu Kościoła. To właśnie tutaj – w naszych rodzinach,
słusznie nazywanych Kościołami domowymi – powinno się teraz dokonywać nasze
dojrzewanie w wierze, pogłębianie zaufania do Boga, umacnianie więzów miłości łączących
nas z Nim i między sobą. Wspólna modlitwa, wspólny udział w transmisji Mszy Świętej i
rozmowa z dziećmi na temat usłyszanego Słowa Bożego, wspólne czytanie i rozważanie
Pisma Świętego, uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych on line – to
wszystko może i powinno się odbywać w naszych domach i rodzinach.
W rodzinach nadal trwać może również przygotowanie dzieci do spowiedzi i pierwszej
Komunii Świętej. Aby ułatwić rodzicom i dzieciom wykonanie tego zadania, Wydział
Katechetyczny przesyła potrzebne materiały:
 Rozważania dla rodziców, które są wezwaniem do pielęgnowania życia religijnego w
rodzinach oraz zachętą do współdziałania z dziećmi w dziele ich przygotowania do
spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i Komunii Świętej;
 Domowe katechezy dla dzieci, które umożliwią im przy współudziale ich rodziców
przypomnienie i utrwalenie treści poznanych już podczas katechizacji szkolnej i
spotkań w kościele. Zadania i ćwiczenia najłatwiej będzie wykonać po wydrukowaniu
zamieszczonych katechez. Jeśli jednak w domu nie ma drukarki, dziecko może
wykonać ćwiczenia w zeszycie lub na kartce.
Dary Boże domagają się współpracy ze strony człowieka. Muszą paść na przygotowany
grunt, aby wydały owoce. Również dar przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty i
najwspanialszy na ziemi dar zjednoczenia z Chrystusem w Komunii Świętej wymagają ze
strony człowieka odpowiedniego przygotowania umysłu i serca. Niech więc zaangażowanie
rodziców w tym dziele sprawi, że mimo przeszkód ich dzieci będą przygotowane na przyjęcie
Bożych darów, które otrzymają w sakramentach świętych.

