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Drodzy Rodzice, w związku z planowanymi zmianami w obowiązujących restrykcjach 

sanitarnych pragnę Was prosić i zaprosić, abyście umożliwili Waszym dzieciom udział w 

niedzielnej Eucharystii. Obecnie w naszej świątyni, w każdą niedzielę są odprawiane Msze święte o 

godzinach: 6.30, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00, 13.15, 15.30, 16.30, 18.00. Czyli macie 9 możliwości 

udziału w niedzielnej Eucharystii. Chciałbym Was prosić o wybranie jednej z dziewięciu Mszy 

świętych. Teoretycznie na każdej z nich mogłoby uczestniczyć nie więcej niż 10 dzieci 

pierwszokomunijnych. Dzieci proszę, aby siedziały same w pierwszych dwóch ławkach po obu 

stronach nawy głównej. 

O przyjęciu po raz pierwszy Komunii świętej decydują zasadniczo Rodzice. Ale wszyscy 

wiemy, że sakrament Eucharystii jest wielką tajemnicą naszej wiary i domaga się właściwej 

postawy i duchowej dyspozycji oraz odpowiedniego przygotowania. Warunkiem udzielenia tego 

sakramentu jest umiejętność odróżnienia zwykłego chleba od eucharystycznego. I nie chodzi tu 

tylko o zewnętrzne przymioty. Dziecko powinno rozpoznać w małym kawałku białego chleba 

„żywe serce Jezusa Chrystusa kochającego aż po ofiarę na Krzyżu”. W tej małej cząstce ma starać 
się dostrzec Żywego Boga, który otacza je swoją obecnością i miłością. To misterium, tajemnica 

ma ostatecznie umacniać wiarę. Nie ma większego szczęścia dla człowieka niż doświadczenie 

miłości Boga, który bezinteresownie przychodzi do ludzkiego serca. 

Trudno sobie wyobrazić, aby dziecko mogło tego doświadczać nie uczestniczą wcześniej we 

Mszy świętej. Tutaj ma możliwość wzbudzenia w sercu tęsknoty za tym dniem, kiedy będzie mogło 

przeżyć to, co dzisiaj przeżywają dorośli w kościele. 

Proszę Was o informację SMS (501 618 008), na którą godzinę decydujecie się przychodzić w 

niedzielę na Mszę świętą. W wiadomości proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz jedną z 

dziewięciu godzin Mszy świętych. Gdyby w przyszłości zaszła potrzeba zmiany, to również proszę 
o taką informację. Będę czekał na Wasze dzieci, aby usiadły w pierwszych ławkach. 

Te trudne czasy wymuszają na nas nowe sposoby nie tylko komunikacji, ale także pewnych 

rozwiązań duszpasterskich. Liczę na zrozumienie z Państwa strony. Jako ludzie powinniśmy zrobić 
to, co jest możliwe z naszej strony. Cuda pozostawmy Panu Bogu. 
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