
W naszej parafii
dzisiaj dzień

Pierwszej Komunii
Świętej.

63 dzieci przyjęło pana Jezusa w
Najświętszym Sakramencie 

Kochane Dzieci Pierwszokomunijne, Drodzy Rodzice, Rodzeństwo, katecheci  i
Wychowawcy, Rodzice Chrzestni, Dziadkowie i Mili Goście

Wasza I Komunia św. przypada w roku, kiedy świętujemy 100-lecie Objawień  MB  w
Fatimie. Jak już wszyscy wiemy, Maryja objawiła się tam trójce dzieci: 7 letniej  Hiacyncie,  9
letniemu jej bratu Franciszkowi i ich kuzynce 10-letniej Łucji.

W tamtym  czasie istniał zwyczaj dopuszczania do I Komunii św. dzieci w wieku 10 lat.
Zresztą u nas też tak będzie. Dla Łucji zrobiono jednak wyjątek. Została dopuszczona do Komunii św. w wieku 6 lat. Była to zasługa
jej mamy. 

W tamtym czasie dzieci uczyły się katechizmu w domu. Katechezę głosili rodzice. 



Do I  Komunii  św.  przygotowywała  się  jej  starsza  siostra  Karolina, Łucja  więc  też  uczestniczyła  w nauce  w domu,  gdzie
katechezę głosiła jej mama.  Kiedy Karolina poszła na egzamin do proboszcza, poszła i Łucja. Ksiądz proboszcz pytał wszystkie

dzieci, i zauważył, że Łucja umie wszystko.   

Posadził  ją  obok  siebie, i  jeśli  któreś  10-letnie  dziecko  nie  znało  odpowiedzi,  prosił  6  letnią  Łucję  o  odpowiedź.  A  ta
odpowiadała bezbłędnie na każde pytanie.  Kiedy  jednak  po  egzaminie ks.  proboszcz  stwierdził,  że  chociaż  jest  świetnie
przygotowana , to jednak jest za mała, by przystąpić do I Komunii św. ta się rozpłakała. 

Wtem wszedł do kościoła pewien kapłan, którego proboszcz  zaprosił,  by wyspowiadał dzieci.  Zapytał,  dlaczego to dziecko
płacze. Proboszcz odpowiedział. Wtedy ks. Franciszek – bo tak miał na imię spowiednik, dzisiaj kandydat na ołtarze,  przepytał Łucję i
wziął na siebie odpowiedzialność za dopuszczenie jej do I Komunii św.

W porządku – odpowiedział proboszcz. Idź , powiedz swojej mamie, że jutro przystąpisz do I Komunii św. 
W nocy nikt w tym domu nie spał. Jej starsze Siostry przygotowywały dla Łucji białą sukienkę, girlandy, welon. 
Rano ubrały małą Łucję w jej białe szaty, i – wyobraźcie sobie, aby nie zbrudziła białego ubranka, jej brat Manuel zaniósł ją na

swoich rękach do kościoła. Łucja zanim została zaniesiona do kościoła, podeszła do swojej mamy, a ta powiedziała jej: Proś Pana
przede wszystkim o to, aby cię uczynił świętą. 

I to były pierwsze słowa, jakie powiedziała Panu Jezusowi, po przyjęciu Go po raz pierwszy w Komunii św. 
Czyż mogą być piękniejsze słowa wypowiedziane przez dziecko do Pana Jezusa? 

A co z I Komunią św. Hiacynty i Franciszka. Niestety, one umarły jako  dzieci. Pierwszą  Komunię św. Franciszek przyjmował
na łożu śmierci.

Ale chciałbym wam opowiedzieć o pewnym wydarzeniu związanym z Hiacyntą:
Była Uroczystość Bożego Ciała. Tak jak i u nas, procesja z Najświętszym Sakramentem szła ulicami. Przed Kapłanem niosącym

NS szły dzieci sypiące kwiaty. Hiacynta miała 7 lat, i dużo nasłuchała o obecności Pana Jezusa w Hostii. Miała koszyk z kwiatami. I
wszystkie dzieci sypały kwiaty, a Hiacynta ani jednego płatka. Prowadzący dawali znaki Hiacyncie, aby rzucała płatki, a ona nic.  Po
procesji pytano ją : Hiacynto, dlaczego nie rzucałaś kwiatków Jezusowi?
- Bo Go nie widziałam – odpowiedziała.
- A ty Go widziałaś – zapytała Łucję. Nie, też nie widziałam, bo jest ukryty postacią Chleba.
- A kiedy przystępujesz do Komunii św., to z Nim rozmawiasz?
- Tak



- to dlaczego nie możesz Go widzieć , skoro z Nim rozmawiasz
- Hiacynta zadawała dużo pytań, ale od tego czasu zawsze mówiąc o Jezusie, mówiła o Nim - Jezus Ukryty. 

Kochani! Każdy z was inaczej zapamięta dzisiejszy dzień. 
Od dzisiaj- kochane Dzieci –  wiele w waszym życiu  się zmieni. Wiele dzieci przychodziło z rodzicami czy rodzeństwem do

Ołtarza, Rodzice przyjmowali Komunię św. a Wy zasłanialiście usta paluszkiem, lub spuszczało głowę w dół. 

Od  dzisiaj  wasza  głowa  będzie  skierowana  do  góry.  Jakie  to  wymowne.  Dźwigając  głowę  w  górę  patrzymy  na  niebo.
Przystępując do Komunii św. przybliżamy sobie niebo.

I Kochane Dzieci ogromna prośba, jak przyjmiesz dzisiaj Pana Jezusa, poproś Go to samo, o co poprosiła Łucja, poproś,
aby Cię uczynił świętą !!!

Dziękuję Rodzicom za przyjęcie daru życia, , którym jest to dziewięcioletnie już dzisiaj wasze dziecko, za całe wychowanie .
Jakże mądrze i pięknie powiedziała mama małej Łucji – proś Pana Jezusa aby uczynił Cię świętą. Udzielajcie swoim dzieciom mądrych
rad

Dziękuję wam za wspólne comiesięczne spotkania i obecność na nich. 

Dziękuję wam za przygotowanie naszej świątyni na tą Uroczystość oraz za dar materialny dla naszego kościoła 

Bóg zapłać Siostrze Ryszardzie – katechetce – za przygotowanie tych dzieci do dzisiejszego Spotkania z Jezusem. Widać , że
poświęca temu serce i czas. Dziękuję wystrój kościoła. Trójce Rodziców – przedstawicielom poszczególnych klas.


