WTAJEMNICZENIE W ŻYCIE EUCHARYSTIĄ
Przygotowanie do Pierwszej Komunii Św. w parafii św. Pawła Ap. w Bielsku-Białej
Dziecko ochrzczone w wieku niemowlęcym dochodzi do wiary przez uczestniczenie w wierze innych,
szczególnie tych, których kocha, a więc rodziców. Wprowadzenie dziecka w życie wiary nie dokonuje się
jednorazowo, lecz stopniowo. To stopniowe wprowadzanie w życie wiary nazywamy chrześcijańskim
wtajemniczeniem.
Etap wstępny - ewangelizacja
Chrześcijańskie wtajemniczenie dokonujące się w domu rodzinnym od wczesnego dzieciństwa nazywamy
ewangelizacją. Stanowi ona wstęp do poszczególnych stopni chrześcijańskiego wtajemniczenia, w jakie rodzice
wprowadzają swoje dzieci przy współpracy z Kościołem Parafialnym. Sposobem w jaki Kościół Parafialny wspiera
w tym zadaniu rodziców dziecka jest katecheza. Ale zasadniczą i niezastąpioną rolę we wtajemniczeniu
chrześcijańskim odgrywają rodzice. Wśród sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, w których przygotowaniu
i przeżyciu tak wielkie zadanie spełniają rodzice, jest, obok chrztu i bierzmowania, również sakrament Eucharystii.
Wprowadzenie w niego także dokonuje się stopniowo.
Pierwszy stopień
Przed uroczystością Chrystusa Króla (ostatnia niedziela roku kościelnego), w nawiązaniu do przyjętego kiedyś
chrztu św., dziecko przeżywa obrzęd nakładania znaku krzyża (krzyż nakładają rodzice). Znak krzyża przypomina
o tym, że chrzest dokonuje się w imię Trójcy Przenajświętszej i od tego momentu jesteśmy ludźmi spod tego znaku
Chrystusa Króla - Zwycięzcy. Ten znak zobowiązuje. Poprzez ten obrzęd dziecko zostaje wprowadzone w pierwszy
stopień przygotowania pierwszokomunijnego: przyjęcie na kandydata.
Drugi stopień
Od początku Wielkiego Postu dziecko rozpoczyna czas bezpośredniego przygotowania do pełnego
uczestnictwa w Eucharystii.
Na początku Wielkiego Postu dziecko po raz pierwszy przystępuje do Spowiedzi Św.
Przed II niedzielą Wielkiego Postu (Ewangelia o Przemienieniu Jezusa, kiedy Jego szaty stają się lśniąco białe)
dziecko przeżywa uroczystość świadomego przyjęcia białej szaty. Zostaliśmy ubrani w tę szatę w liturgii Sakramentu
Chrztu Św., bo w nim Bóg obdarzył nas swoim Boskim życiem. Od Chrztu Św. jesteśmy Jego przybranymi dziećmi,
wszyscy stanowimy jedną Rodzinę: On jest naszym Ojcem, my wszyscy nawzajem braćmi i siostrami. Jednakowe
szaty przypominają słowa Pisma Św. : „[...]wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście
się w Chrystusa. [...] nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie
(Ga3,27-28)”. Przez to nabożeństwo dziecko zostaje wprowadzone w drugi stopień chrześcijańskiego wtajemniczenia:
wybrane do bezpośredniego przygotowania do Sakramentów Św. (okres oczyszczenia z grzechów, uwolnienia od
wpływów szatana i umocnienia w Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem).
Przed IV niedzielą Wielkiego Postu (Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem) dzieci zgromadzone
wokół Paschału przeżywają prawdę, że w Chrzcie Świętym Bóg wprowadził je do Rodziny Kościoła, a poprzez
ponowne przyjęcie przez ojca światła Paschału dla świecy chrzcielnej fakt, że chrześcijanin - gdy spala się w miłości
jak Chrystus - jest Światłością Świata.
Trzeci stopień
Trzeci stopień wtajemniczenia chrześcijańskiego to Triduum Paschalne i w miarę możliwości uczestniczenie
w nim: we Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej, nabożeństwie Męki i Śmierci Pana w Wielki Piątek oraz w Eucharystii
Rezurekcyjnej w Wielką Noc i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wdrożeniem do przeżywania Triduum
Paschalnego będzie uczestnictwo w comiesięcznej Mszy św. w I czwartek miesiąca oraz dodatkowo w Drodze
Krzyżowej dla dzieci w Wielkim Poście i w Nieszporach Chrzcielnych w Niedzielę Zmartwychwstania;
PIERWSZE PEŁNE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 7.05.2017!
Okres pogłębienia życia chrześcijańskiego
Bardzo ważny jest tzw. Okres Paschalny, czyli czas od Wielkiej Nocy do uroczystości Zesłania Ducha
Świętego. Te 50 radosnych dni czasu wielkanocnego to okres pogłębienia życia chrześcijańskiego.
Jest to równocześnie okres czynnego praktykowania miłości bliźniego. W ostatnią niedzielę maja na nabożeństwie
majowym, dzieci, które otrzymały od swoich bliskich niejeden dar z okazji I Komunii św., składają koperty, gdzie
znajduje się część ich własności. Przez pośrednictwo Parafii ofiarowują je na potrzeby Misji. Od tych i następnych
podobnych darów zaczyna się dalsze kształtowanie umysłu i serca, wtajemniczanie w dojrzałe życie chrześcijańskie,
którego ścieżki umocni Duch Święty w Sakramencie Bierzmowania. Doskonała pełnia tego życia wyraża się w
dawaniu. „Posiąść siebie w dawaniu siebie” (KDK 24c), bo lepiej jest „dawać aniżeli brać” (por.Dz 20,35). Chrystus
wydał Siebie, aż do śmierci na KRZYŻU.
W ostatnią niedzielę maja na nabożeństwie majowym dzieci i całe rodziny oddają się w szczególną opiekę Matki
Bożej (dzieci otrzymują różańce).
Powrót do Źródeł
Przedstawiony powyżej sposób wtajemniczenia dzieci w życie chrześcijańskie (przygotowanie ich do
Pierwszej Komunii Świętej) opracowany został w oparciu o wskazania Soboru Watykańskiego II. Kongregacja Kultu

Bożego wydała w roku 1972, zatwierdzone przez Ojca Świętego, gotowe wzory - odnowionych na podobieństwo
dawnych, ukształtowanych w czasach apostolskich - obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Zaleca się stosować
je nie tylko w przygotowaniu dorosłych, ale również dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny, zarówno
nieochrzczonych, jak i przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św.

Drodzy Rodzice!
Wasz syn(córka) przygotowuje się w tym roku szkolnym do przyjęcia sakramentów Pokuty i Eucharystii. Jest to
zadanie trudne i wymagające wielkiego zaangażowania. Dlatego zwracam się z propozycją pełniejszej współpracy
w tym dziele.
Wiemy, że istota przygotowania związana jest z kształtowaniem serca dziecka i jego właściwej postawy
w życiu. Sprawy zewnętrzne, choć ważne, są jednak na drugim miejscu. Dlatego najpierw trzeba się nam skupić na
odnowie życia modlitewnego, na pogłębieniu uczestnictwa w Eucharystii, na odpowiedzialności za swoje słowa
i czyny, na przeżywaniu niedziel i świąt, na odnowie życia rodzinnego i społecznego. Tego bowiem domaga się
autentyczne życie z Chrystusem, którego przyjmujemy w Komunii Św. i do którego chcemy prowadzić dzieci.
Przypominam, że zgłaszając dziecko do przygotowania do I Komunii św. podpisaliście zobowiązanie:
Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej
i ich rodzicom (opiekunom). Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze
zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.
Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków (m.in.):
• w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,
• systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych w KALENDARIUM (nieobecność może wykluczyć
dziecko z grona kandydatów do Pierwszej Komunii Świętej!!!),

Ks. Marcin Aleksy, proboszcz
P.S.
Zachęcam też do regularnego śledzenia ogłoszeń parafialnych bądź to w kościele bądź na : http://pawelbielsko.pl/ogloszenia.php

TERMINY REALIZACJI POWYŻSZEGO PROGRAMU
1. Przed Uroczystością Chrystusa Króla (19.11.2016 - g. 1500) - dzieci otrzymują znak Chrystusa Króla –
krzyż (pomiar szat!);
2. Przygotowanie do I spowiedzi św.:
- przygotowanie katechetyczne;
- nabożeństwo pokutne i I spowiedź św. (4.03.2017, godz. 1100/1500);
- spowiedź św. (1.05.2017, godz. 1100/1500);
3. I czwartki miesiąca – Msza św. o godz. 1800;
4. Droga Krzyżowa dla dzieci w piątki Wielkiego Postu o godz. 1630;
5. Przed II niedzielą Wielkiego Postu (11.03.2017 - g. 1500) - dzieci otrzymują białe szaty - znak wybrania
i dziecięctwa Bożego;
6. Przed IV niedzielą Wielkiego Postu (25.03.2017 - g. 1500) - ojciec (lub ojciec chrzestny) zapala świecę
chrzcielną od Paschału - znak Chrystusa Światłości, a dzieci otrzymują modlitewniki;
7. Nieszpory chrzcielne w Niedzielę Zmartwychwstania (16.04.2017 g. 1500);
8. 7.05.2017 - g. 1000/1200 (IV niedziela wielkanocna: DZIECI PO RAZ PIERWSZY
W SPOSÓB PEŁNY UCZESTNICZĄ WE MSZY ŚW.!
9. Nabożeństwo majowe w ostatnią niedzielę maja (28.05.2017 – g. 1700) - dzieci wraz
z rodzinami oddają się w opiekę Matki Bożej; dzieci wspierają
swoją ofiarą Dzieła Misyjne.

