LIST PROBOSZCZA DO RODZIN DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO I SPOWIEDZI I KOMUNII
ŚWIĘTEJ ORAZ MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Czcigodni Rodzice, drogie Dzieci i młodzi Przyjaciele 😊,
Kochani,
z pewnością nikt z nas nie spodziewał się że znajdziemy się w tak trudnej sytuacji. Planujemy, bo to
naturalne, że człowiek planuje nie tylko dzień - z największą uwagą i troską planujemy przecież
najważniejsze wydarzenia w życiu, a do takich, bez wątpienia, należy dzień pierwszej spowiedzi, pierwszej
Komunii świętej i bierzmowania.
Sytuacja zagrożenia zarażenia siebie i innych wirusem oraz wprowadzone ograniczenia zmuszają nas do
zmiany planów i przypominają o naszej kruchości. Tym bardziej dbajmy o siebie w rodzinach. Obecny stan
epidemii postawił nas wobec zadań, które nabierają charakteru codziennych wyzwań i zmagań
z problemami, o których jeszcze kilka tygodni temu nikt z nas nie pomyślał. Uczymy się żyć w nowych
warunkach, które wymagają od nas wielkiej cierpliwości i solidarności.
Drodzy, każdego dnia pamiętam o Was w modlitwie i proszę Pana Jezusa, by dał nam wszystkim siłę
i wytrwałość, byśmy przetrwali ten trudny etap życia. Jest to możliwe tylko dzięki potędze miłości, która
„wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.” (1 Kor 13, 7)
Nie ustawajcie w rozmowach na tematy najważniejsze i w trosce o czułą więź małżeństką, z Seniorami
oraz z Waszymi dziećmi, by jak najlepiej przygotować się do przyjęcia Boga w naszych duszach i rodzinach.
Niech Bóg Wam błogosławi, niech towarzyszy Wam czuła opieka Maryi oraz wstawiennictwo św. Józefa,
św. Maksymiliana i naszych patronów, niech czuwają nad Wami Wasi Aniołowie..
Moje konkretne propozycje są następujące:
I SPOWIEDŹ I I KOMUNIA ŚWIĘTA AD 2020:
1. w przypadku odwołania stanu epidemii i powrotu dzieci i młodzieży do szkół z początkiem maja dotychczasowe terminy pozostają aktualne - wydaje się jednak, że jest to mało prawdopodobne, więc
na 90 % odwołuję majowe terminy I spowiedzi i I Komunii świętych;
2. w przypadku powrotu dzieci i młodzieży do szkół np. w połowie maja - proponuję dwie wersje
terminów w roku 2020:
Grupa I - (dot. nieaktualnego terminu 8 i 9 maja)
czerwiec
lub wrzesień

- I spowiedź - 6 VI godz. 16.00;
I Komunia - 7 VI godz. 11.00;
- I spowiedź - 4 IX godz. 19.00;
I Komunia - 5 IX godz. 11.00;

Grupa II - (dotyczy nieaktualnego terminu 15 i 16 maja)
czerwiec
lub wrzesień

- I spowiedź - 13 VI godz. 11.00;
I Komunia - 14 VI godz. 11.00;
- I spowiedź - 11 IX godz. 16.00;
I Komunia - 12 IX godz. 11.00;

Grupa III - (dotyczy nieaktualnego terminu 22 i 23 maja)
czerwiec

- I spowiedź - 20 VI godz. 11.00;
I Komunia - 21 VI godz. 11.00;

lub wrzesień

- I spowiedź - 18 IX godz. 16.00;
I Komunia - 19 IX godz. 11.00;

3. Oczywiście bądźmy otwarci na wszelkie inne możliwości, np małe grupy rodzinne, powiedzmy po 5,
10, 15 rodzin, które umówią się ze sobą, ustalimy termin skromnej, rodzinnej uroczystości I spowiedzi
i I Komunii świętej, z tym, że na pierwszym etapie ustalenia koordynowałaby Siostry i Katecheci, zaś
po zgromadzeniu odpowiedniej ilości rodzin - terminy ustalane byłyby ze mną. Czekamy na Wasze
głosy i propozycje.
BIERZMOWANIE:
W przypadku odwołania ograniczeń i powrotu dzieci i młodzieży do szkół nowy termin uroczystości musi
być ustalony z księdzem biskupem Krzysztofem Włodarczykiem - rozmawiałem z Nim 8 kwietnia i na
obecną chwilę nic konkretnego nie możemy ustalić - wszystko zależy od naszego bezpieczeństwa
i adekwatnych decyzji władz.
Kochani, serdecznie Was pozdrawiam
in Christo
ks. prob. Lucjan Huszczonek

