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Hiacynta, Franciszek i Łucja są błogosławionym Kościoła Katolickiego (choć Łucja musi jeszcze
oficjalnie poczekać na tytuł). Kiedy zostali wybrani na świadków wiary XX wieku mieli tyle lat, co
państwa dzieci. Zwracam się wprost do rodziców dzieci komunijnych, ale także do babć i
dziadków, całych rodzin i naszej wspólnoty szkolno-parafialnej. Jesteśmy, a przynajmniej - w
myśl zamysłów Boga - mamy być WSPÓLNOTĄ. Nikt nie zbawi się sam. Egoizmy w religii
(życiu religijnym) to inna postać pychy, największego z grzechów.

Spodobało się Bogu zbawić nas we wspólnocie. Tę prawdę szczególnie dobitnie podkreślił
Sobór Watykański II, a papież Jan Paweł II (też błogosławiony) rozwiózł ją na cały świat.

Cieszę się, widząc wyciągnięte dłonie „Ja! Ja!” po dwa egzemplarze książeczki o
błogosławionym Franciszku z Fatimy, które krążą po klasie. Chciałbym, żeby do maja
przeczytały wszystkie dzieci. Mam gorącą prośbę do państwa – pomóżcie swoim dzieciom w
lekturze. Czytajcie razem z nimi. Rozmawiajcie o wielkiej tajemnicy. Powinienem napisać
WIELKIEJ TAJEMNICY.

Proszę się nie zdziwić, gdy dzieci zadadzą Wam pytania - „mamusiu/tatusiu co myślisz i
czujesz, gdy przyjmujesz komunię święta? O czym wtedy rozmawiasz z Jezusem / z Panem
Bogiem?”.

Pierwsza Komunia Święta musi się stać przygodą duchową całej rodziny. Pomocą może być
film, który oglądamy po kawałku w klasie „13-sty Dzień/The 13th Day”. Obiecałem dzieciom, że
dam link (adres) w Internecie, gdzie go można znaleźć. Wiem, że w jednej rodzinie już go
wspólnie z dzieckiem oglądali.

Chciałbym, by ten sposób komunikowania się (z rodzinami, które mają już doprowadzony kabel
TP SA i podłączony Internet) stał się między nami czymś normalnym i codziennym. Zachęcam i
zapraszam wszystkich, całą wspólnotę lokalną – rodziców, rodzeństwo, rodziny, nauczycieli,
wychowawców, duszpasterzy itd. - do dzielenia się swoimi wspomnieniami i przeżyciami
komunijnymi (z dzieciństwa i z obecnej chwili). Pierwszą taką wypowiedzią jest komentarz Lucy
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Langdon z Lincoln, Ne, USA pod rysunkiem, który robiliśmy na jednej z poprzednich katechez
(materiał źródłowy dałem na Facebooku). Na rysunku dziecko pukając w tabernakulum pyta „Jesteś tam Jezu?”. Lucy odpisała - „Myślę, że kiedy zajrzymy w oczy chłopców służących do
mszy, kiedy asystują księdzu udzielającemu Komunię Świętą dostaniemy odpowiedź na to
pytanie. Jeśli to jest dziecinne pytanie, to stańmy się jako dzieci. / I think if you look into the
eyes of the altar servers as they assist the priests during giving Holy Communion you will see
the answer to that question. If it is a childish question, then let us stay children!”.

Lucy jest matką sześciorga dzieci. Jest bardzo zaangażowana w życie miejscowej parafii i
szkoły Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i ma wielki talent religijny. Widzi to, na co często
wielu z nas nie zwraca uwagi. Mieszka naprzeciwko kościoła, a w innym nieodległym od nich
kościele trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu i jest wystawiony egzemplarz
encykliki o Eucharystii błogosławionego Papieża-Polaka. Mamy o czym rozmawiać.

Lucy chętnie, w miarę wolnego czasu, włączy się w nasze przeżycia I Komunijne i odpowie na
każde pytanie. Przez służbę powszechną/globalną Jana Pawła II staliśmy się (mamy się
stawać) widzialnym znakiem jedności kościoła i nadziei w świecie.

Życzmy sobie i módlmy się o świętość naszych dzieci i rodzin. Pierwsza Komunia w rodzinie
jest niezwykłym wydarzeniem, które może odmienić nasze życie. Otrzymujemy ku temu moc i
tajemnicę.

{youtube}e5Y6NIf8rxo{/youtube}

Józef, katecheta
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