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W naszej parafii w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w niedzielę 20 maja, 117 dzieci
przyjęło pierwszą Komunię świętą. W pięknie przystrojonym kościele, w obecności rodziców,
rodzeństwa, chrzestnych, dziadków i licznych krewnych, pierwsza grupa dziewczynek i
chłopców przystąpiła do Komunii św. podczas Mszy św. o godz. 10.00, a druga grupa –
podczas Mszy św. o godz. 12.00. Obu Eucharystiom przewodniczył ks. proboszcz Adam, który
przez 9 miesięcy przygotowywał dzieci i ich rodziców do jak najlepszego przeżycia tego
uroczystego dnia.

  

– Drogie dzieci, ten dzień, piękny, ważny i radosny, z pewnością na długo pozostanie w
waszych pamięciach, bo to dzień pierwszej Komunii św. Długo do niego przygotowywaliście się.
Przez 3 lata zdobywaliście wiedzę w szkole, gdzie katechetki uczyły was prawd wiary – mówił w
homilii ks. proboszcz Adam. – Wczoraj podczas sakramentu pokuty, zostaliście oczyszczeni z
waszych grzechów. Pamiętacie z pewnością, jakiego mieliście stracha, kiedy staliście przed
konfesjonałem i denerwowaliście się, by wyznać wszystkie swoje grzechy, żeby niczego nie
zapomnieć. A później z jaką radością niektórzy odskakiwali od konfesjonałów i wpadali w
ramiona swoich rodziców – przypominał ks. Adam, podkreślając: – Wasze serca są czyste i
dzisiaj, przyjmując Pana Jezusa, stajecie się Jego żywą świątynią.

  

– Drodzy rodzice, życzę wam, abyście troszczyli się o te dzieci jak o piękny kwiat, o który trzeba
dbać, by zakwitł, i by stał był radością – mówił ks. proboszcz. – Do tego potrzeba pięknej
atmosfery domu rodzinnego, potrzeba miłości, zrozumienia, przyjaźni, umiejętności
wybaczania, dobrych i mądrych rozmów - wskazywał w homilii ks. Adam, podkreślając, że to
właśnie dom rodzinny ma być źródłem chrześcijańskiego wychowania.

  

Dzieci pierwszokomunijne w najbliższym tygodniu, zwanym białym, będą uczestniczyły w
nabożeństwach majowych i Mszach św. wieczornych. Natomiast rocznica przyjęcia Pierwszej
Komunii św. będzie celebrowana w Uroczystość Bożego Ciała, 7 czerwca, o godz. 9.00.
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