I Komunia 2012 – „Stuk – puk”
Wpisany przez Sebastian R.
poniedziałek, 26 marca 2012 19:03

Dzisiaj dzieci rysowały z ekranu i z tablicy (wersja odręczna) ten prosty rysunek. Od rysunku
ważniejsze są słowa. Mogą je powtarzać dzieci i dorośli. Stary katecheta też je sobie powtarza.
Warto zastanowić się nad pytaniem - „Jesteś tam, Jezu?” Może ono być początkiem ciekawej
rozmowy rodziców (dziadków, opiekunów i wychowawców) z dziećmi szykującymi się do
przyjęcia po raz pierwszy Ciała Chrystusa w komunii świętej.

To pytanie nie jest infantylne – ono jest sprawdzianem naszej wiary dorosłej. Nad
odpowiedziami zastanawiają się teologowie i filozofowie. Zwoływane są specjalne Kongresy
Eucharystyczne na całym świecie, aby zgłębiać tę wielką tajemnicę. Czasem uczestniczą w
nich Papieże. Na pierwszym takim Kongresie w Polsce, pod koniec czerwca 1930 roku, była
siostra mojej babci Maria Królowa z annopolskiego Ogrodu. Na przełomie kwietnia i maja tego
samego roku uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Kartaginie. Na
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pewno rozmawiała o nich z pierwszym proboszczem i organizatorem parafii w Strachówce
księdzem Janem Michałowiczem.

Namawiam wszystkie dzieci z klasy 2-giej do lektury małych książeczek o błogosławionych
dzieciach z Fatimy, ich rówieśników (Hiacynta, 7l, Franciszek – 9l, Łucja – 10l). Dwa
egzemplarze krążą po klasie. Gdyby ktoś w parafii miał w domu, proszę o wsparcie. Te
publikacje były pomocą dla nas, rodziców i dzieci, kiedy przeżywaliśmy I Komunie w rodzinie.
Pomagały nam wtedy także różne formy postu i umartwień. Staraliśmy się na dziewięć dni
poprzedzających uroczystość wyłączyć telewizor. Lektura dobrych książek była owocniejsza.

Dzieci z Fatimy odmawiały tzw. modlitwę Anioła (Eucharystii) - „Boże mój, wierzę w Ciebie,
uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę, abyś przebaczył tym, którzy nie wierzą...”.
W książeczkach opisany jest fakt przeżycia przez dzieci komunii świętej udzielonej im przez
Anioła. Jest nad czym dumać i o czym rozmawiać w rodzinie i we wspólnocie parafialnej
(szkolnej).
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