DROGA DO KOMUNII Z JEZUSEM – pomocnik dla Rodziców dzieci klas III
Przeżywanie komunii z Jezusem rozłożone jest na etapy (święta). Dopiero przeżycie wszystkich świąt pozwoli zaowocować
pozytywnej więzi dzieci z Jezusem i Kościołem. Pomocą do przebycia tej drogi staną się „mapy podróży”, które dzieci będą
dostawały w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Na nich zawarte będą sugestie dotyczące wymagań związanych z danym
miesiącem i obecności na poszczególnych wydarzeniach. W ten sposób chcemy pomóc dzieciom w odkrywaniu Bożej obecności
i kształtowaniu samokontroli życia religijnego. Jeśli z jakiegoś ważnego powodu dziecko nie może wypełnić danego zadania, proszę
o odpowiednią adnotację w danej rubryce. Pragnę przy tym zauważyć, że jeżeli dzieci mają dobrze przeżyć komunię z Jezusem,
niezbędny jest udział w cotygodniowej, niedzielnej Mszy świętej. Jeśli to możliwe, proszę pomóc dzieciom w dotarciu na niedzielną
Eucharystię ze szczególnym udziałem dzieci w Łopuchowie o godz. 10.15, a w Długiej Goślinie o godz. 12.00. Znajomość modlitw
i prawd wiary zawartych w „małym katechizmie” sprawdzana będzie w szkole podczas katechezy.
Ponieważ ŚWIĘTO KOMUNII zaczyna się w naszej parafii 7 października, nie będzie już żadnych egzaminów. O innych szczegółach
będę informował na bieżąco.
PAŹDZIERNIK 2019: • Święto Rycerzy Różańca. 7 października o godz. 17.00 w Długiej Goślinie dzieci otrzymają poświęcone
różańce jako prezent i zarazem zadanie od Wspólnoty Żywego Różańca z naszej parafii. Członkowie tej grupy codziennie
odmawiają dziesiątkę różańca, modląc się w intencjach Kościoła i parafii. Różaniec nie jest elementem dekoracyjnym, więc
proszę, aby dzieci nosiły różańce zawsze przy sobie. Będą mogły wtedy w każdej chwili z niego korzystać czy to na katechezie,
czy też w drodze do szkoły lub ze szkoły. W ten sposób włączą się w modlitewną misję „Żywego Różańca”.
• W parafii będą organizowane nabożeństwa różańcowe w Długiej Goślinie: we wtorek, w środę i w piątek o godz. 17.30;
w Łopuchowie w czwartek o godz. 16.30. Ze szczególnym udziałem dzieci będą odprawiane nabożeństwa w czwartek o godz.
16.30 (w Łopuchowie) i w piątek (w Długiej Goślinie) o godz. 17.00. Jeżeli dzieci nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie
różańcowym odprawianym w kościele, proszę zadbać o wspólną modlitwę różańcową w gronie rodzinnym (np. odmawiając
„dziesiątkę” różańca).
• Dzieci ze szkół podstawowych w Łopuchowie oraz w Długiej Goślinie 31 października będą przeżywać swój rekolekcyjny dzień
jako „W Gościnie u Świętych” w sali wiejskiej w Długiej Goślinie. W związku z powyższym otrzymają odpowiednie instrukcje.
Ci, którzy dbają o Komunię z Jezusem, dbają także o logikę przeżywanego czasu. Zwracam więc uwagę, że wigilia Wszystkich
Świętych to czas radosny. Jednak warto zadbać o ocalenie go dla Świętych, nie zaś dla strachów związanych z obcą nam formą
nawiązującą do przedchrześcijańskich obrzędów „halloween”. W naszym kościele parafialnym 31 października organizowana
jest „Noc Świętych”, o czym jeszcze powiem szerzej podczas stosownych ogłoszeń. Proszę o umożliwienie dzieciom udziału
w tym święcie (jeśli nie wyjeżdżają w tym czasie poza parafię).
LISTOPAD 2019: • Przy okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego warto z dziećmi porozmawiać o przemijaniu
i o przodkach (dzięki którym jesteśmy) odwiedzając ich groby, oglądając rodzinne fotografie, czy komponując listę
„wymienianek” na różaniec za zmarłych.
• 11 listopada (Święto Niepodległości) warto udekorować wspólnie dom biało – czerwoną flagą i porozmawiać o historii Polski,
którą trudno wyobrazić sobie bez obecności Boga i chrześcijańskich wartości. Zachęcam także do udziału we Mszy świętej
odprawianej w intencji Ojczyzny.
• Święto Księgi. 23 listopada (Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata) - koniec roku liturgicznego i koniec roku
duszpasterskiego pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. To szczególny dzień zwracający naszą uwagę na Boga, który mówi, że
„bliskie jest Królestwo Boże”. Święta Księga – Biblia jest tego znakiem. Dlatego dzieci otrzymają (na Mszy św. o godz. 17.00
w Łopuchowie) poświęcone modlitewniki jako małe, „święte księgi” na ich miarę. Od tego dnia mają być dla nich pomocą
w modlitwie i nasłuchiwaniu Pana Boga, który powinien królować w ich myśleniu i działaniu. Książeczki zostaną zamówione w odpowiednim czasie poinformuję o ich cenie (ok. 12 – 15 zł).
GRUDZIEŃ 2019: • 1 grudnia początek roku duszpasterskiego pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”.
• Większość grudniowych dni przypada na czas Adwentu – radosnego oczekiwania na przyjście Pana, w czym mają pomóc
poranne Msze św. – „RORATY” lub wieczorne nabożeństwa „Mądrych Panien”. W naszej parafii odbywać się one będą: „Roraty”
we wtorek i w sobotę w Długiej Goślinie, a w czwartek w Łopuchowie o godz. 6.30; nabożeństwo „Mądrych Panien” w środę
w Długiej Goślinie, w czwartek w Łopuchowie o godz. 17.00. Na nabożeństwa dzieci przychodzą z przygotowanymi lub
zakupionymi lampionami.
• Święto Rycerzy Niepokalanej. 8 grudnia to uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a z Jej kultem
związane jest noszenie „Cudownego Medalika”. Na Mszy św. o godz. 12.00 w Długiej Goślinie dzieci otrzymają poświęcone
medaliki od Sióstr Szarytek, które od Maryi otrzymały misję propagowania Jej kultu. Medalik powinien być dla dziecka tym,
czym tarcza dla rycerza. Zatem od tego dnia proszę, aby go nosiły na piersi. Za medaliki będzie można złożyć podczas Mszy św.
ofiarę na tacę. Wesprzemy w ten sposób dzieła miłosierdzia prowadzone przez Siostry Szarytki w Gnieźnie.
• Podczas świętowania Bożego Narodzenia proszę zadbać o wspólne kolędowanie z dziećmi w domu lub na spotkaniach
organizowanych przy parafialnym żłóbku.
STYCZEŃ 2020: • Proszę, aby podczas odwiedzin kolędowych dzieci miały przygotowane „mapki podróży”, tak, aby można było
porozmawiać z nimi na ten temat.
• 6 stycznia obchodzimy w kościele Święto Objawienia – Trzech Króli. Dobrze byłoby zmobilizować się do wzięcia udziału
w parafialnym korowodzie Mędrców, o czym będą stosowne ogłoszenia.
• Święto Odnowienia Chrztu. 12 stycznia to w liturgii Kościoła niedziela Chrztu Pańskiego. Dzieci na Mszy św. o godz. 12.00
w Długiej Goślinie odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Dlatego powinni zabrać ze sobą świecę, którą otrzymali od ojca
chrzestnego podczas swojego chrztu. Jeśli to możliwe, dobrze byłoby, aby podczas tego święta był on także obecny (lub matka
chrzestna). Wiara w Jezusa winna być dla dzieci światłem na całe życie, a ogień świecy symbolizuje ogień wiary, który zapłonął
w dziecku z chwilą przyjęcia chrztu.

• Od 27 stycznia do 9 lutego przypadają ferie. Proszę zadbać, aby pomimo wyjazdów dzieci mogły uczestniczyć w niedzielnej
Eucharystii.
LUTY 2020: • Święto Ofiarowania. 2 lutego przeżywamy święto Ofiarowania Pańskiego. Wspominamy moment zapisany przez
Ewangelistę Łukasza, kiedy Maryja i Józef wiernie wypełniają tradycję wynikającą z Prawa Mojżeszowego. Oddają Bogu to, co
pierworodne w ich życiu – jedynego Syna. To piękny gest, który chcemy powtórzyć, przypominając sobie: „Cóż masz, czego byś
nie otrzymał”. Dobrze byłoby, aby na Mszy św. o godz. 12.00 w Długiej Goślinie obecni byli obaj rodzice z dzieckiem. Podczas
złożenia darów ofiarnych oddadzą je Bogu, prosząc o błogosławieństwo.
• W tym miesiącu (26 lutego) rozpoczyna się Wielki Post – czas przygotowania do Świąt Paschalnych.
• W Środę Popielcową (26 lutego) dzieci ze Szkół Podstawowych będą uczestniczyć w II dniu rekolekcji. Szczegółowy plan
rekolekcji będzie przedstawiony przez katechetę.
MARZEC 2020: • Trwa Wielki Post czas przygotowania do Świąt Paschalnych. Pamiętajmy o umożliwieniu dzieciom obecności na
nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej ze szczególnym udziałem dzieci
będą o godz. 16.30: w czwartki w Łopuchowie i w piątki w Długiej Goślinie; Gorzkie Żale w niedziele o godz. 15.30 w Długiej
Goślinie.
• 25 marca przeżywamy święto Zwiastowania NMP – Dzień Świętości Życia. Na Mszy św. o godz. 18.00 w Długiej Goślinie będzie
miało miejsce zwiastowanie - Święto Zwiastowania, czyli ogłoszenie listy kandydatów do przyjęcia Sakramentu Pokuty
i Eucharystii. Dzieci zostaną wezwane po imieniu do wielkiej przygody bycia w Komunii z Jezusem jak Maryja.
KWIECIEŃ 2020: Czas od Niedzieli Palmowej do Zmartwychwstania (5 kwietnia – 12 kwietnia) to dla chrześcijan najważniejsze dni
w ciągu roku. Pamiętajmy o przygotowaniu z dziećmi palm na Niedzielę Palmową, „święconki” na wielkanocny stół, modlitwie
przy tzw. „grobie Pańskim” i obecności na Triduum Paschalnym (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Noc Zmartwychwstania).
• 9 kwietnia (Wielki Czwartek) o godz. 19.00 w kościele parafialnym przeżywać będziemy pamiątkę ustanowienia Sakramentów
Eucharystii i kapłaństwa. Dla naszych dzieci będzie to Święto Pragnienia. Dzieci będą uczestniczyć we Mszy Wieczerzy Pańskiej
zgromadzone przy ołtarzu. W chwili Komunii eucharystycznej przybliżą się do ołtarza z wyciągniętą dłonią. Otrzymają jednak
jeszcze nie Ciało Chrystusa, ale błogosławieństwo z namaszczeniem wonnym olejkiem.
• Święto Miłosierdzia i Pojednania. 19 kwietnia to ogłoszone przez św. Jana Pawła II Święto Bożego Miłosierdzia. Tego dnia
w „godzinie miłosierdzia” (15.00) w kościele parafialnym dzieci dostąpią Bożego Miłosierdzia bardzo dosłownie, ponieważ
pierwszy raz przystąpią do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Sakrament Pokuty dokona się podczas nabożeństwa pokutnego.
Po spowiedzi dzieci zostaną ubrane w poświęcone, śnieżnobiałe alby (na znak, że są wolne od grzechu) i w nich powędrują do
domu. Warto zadbać o jakąś formę rodzinnego spotkania po uroczystości w kościele, aby podkreślić doniosły i radosny
charakter tego wydarzenia.
• Chciałbym, aby wszystkie dzieci miały równe alby, uszyte specjalnie na tę okazję. Zostaną na stanie parafii jako dar dla
wspólnoty parafialnej z okazji Święta Komunii. Docelowo chciałbym sprawić, aby na stanie parafii były alby do wypożyczenia
na okoliczność I Komunii Świętej. W tym roku została wybrana do tego celu firma, która w odpowiednim czasie zadba
o stosowne pomiary i uszycie. Z uwagi, że dzieci w tym roku jest mniej, alby nie będą musiały być doszywane.
MAJ 2020: • Pamiętajmy o uczestnictwie w nabożeństwach majowych przeżywanych w kościołach i kaplicach lub przy
przydrożnych figurach i krzyżach.
• 7 i 8 maja o godz. 17.00 spotkanie „techniczne”, czyli potrzebną próbę dla dzieci przed świętem. Istnieje możliwość
posprzątania kościoła przez Stowarzyszenie św. Marty. O warunkach poinformuję w stosownym czasie. Proszę także pomyśleć
o zorganizowaniu funduszu na przygotowanie kościoła, by wyglądał świątecznie i uroczyście. Dla dziewczynek będą także
uplecione wianki na głowę z mirty. Stosowne pomiary będą dokonane 9 maja po spotkaniu „technicznym”.
• 8 maja o godz. 19.30 (po spotkaniu „technicznym”) będzie okazja do sakramentalnej spowiedzi dla dzieci i ich rodzin.
• Święto Komunii Eucharystycznej. 10 maja o godz. 11.45 zbiórka przy kościele i wspólna fotografia, a o godz. 12.00 na Mszy
Świętej dzieci pierwszy raz w pełni przeżyją Eucharystię, karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa.
• 11 maja (poniedziałek) o godz. 16.00 nabożeństwo majowe przy grocie i agapa przy stole z czasem podziękowań.
CZERWIEC 2020: • 4 czerwca (Chrystusa Najwyższego Kapłana), wszystkie dzieci (dobrze byłoby, gdyby był z nimi jeden opiekun)
wezmą udział w Święcie Dziękczynienia za Komunię, czyli pielgrzymce autokarowej do Sanktuariów Matki Bożej (Dąbrówka
Kościelna) i św. Wojciecha (Gniezno).
• Święto Świadectwa. Tak zwany „biały tydzień” dzieci przeżywać będą z okazji oktawy Bożego Ciała, czyli od 11 czerwca do 18
czerwca
WRZESIEŃ 2020: • Święto Apostoła. 18 września (w święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży) na Mszy św. o godz.
18.00 będzie miało miejsce wręczenie pamiątek pierwszokomunijnych (prezent od AK).
CZERWIEC 2021: • 3 czerwca , Boże Ciało, świętujemy I rocznicę Komunii z Jezusem.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, przygotowanie bliższe do przyjęcia po raz pierwszy
Sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii

