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Id� dziecko, id�!
Id� dziecko do sto³u,

przy którym nasyci siê Twoja dusza!
Id�, mimo ¿e tak wielu
pozostaje na miejscu.

Id�, mimo, ¿e tak wielu
przysiada siê do innych sto³ów.
Id�, usi¹d� na przeciw Jezusa.

Nie pozwól, by kto� inny
pierwszy Ciê nakarmi³,
i to byle jakim jad³em.

PIERWSZA KOMUNIA �WIÊTA
W NASZEJ PARAFII



�Pan Jezus ju¿ siê zbli¿a, ju¿ puka do mych drzwi,
 Pobiegnê Go przywitaæ, z rado�ci serce dr¿y...�.

Tak �piewaj¹ dzieci w dniu swojej I Komunii �w. Stara to i piêkna
pie�ñ religijna. Pamiêtamy j¹ my, pamiêtaj¹ starsze pokolenia. Sw¹ tre-
�ci¹ kojarzy siê nam zwykle z od�wiêtnym strojem, rann¹ krz¹tanin¹
w domu, ch³odem starego ko�cio³a. Jak przez mg³ê widzimy tamten o³-
tarz sprzed lat, bia³¹ Hostiê; jakby�my chcieli przypomnieæ sobie smak
tego pierwszego w naszym ¿yciu Op³atka. A potem ma³a uroczysto�æ
w�ród najbli¿szych w domu. Zwykle tyle zostaje w pamiêci. Mo¿e nawet
nie pamiêtamy twarzy ksiêdza, który nam udziela³ sakramentu
I Komunii �w., nie pamiêtamy jego nazwiska. Mo¿na je pewnie odnale�æ
na obrazku pierwszokomunijnym, o ile jeszcze zachowa³ siê w�ród do-
mowych pami¹tek. Ale jednak dzieñ ten pamiêta siê jako jeden
z najwa¿niejszych w ¿yciu - pami¹tkowy, uroczysty, �wi¹teczny.

A jak jest dzisiaj? Przecie¿ pie�ñ pozosta³a ta sama, jej s³owa nie
zmieni³y siê. I uroczysto�æ w swej wymowie pozosta³a ta sama jak przed
laty. Pan Jezus ci¹gle jest ten sam od wieków. Chrystus, którego przyj-
mowa³y po raz pierwszy nasze babcie, my sami, a dzi� przyjmuj¹ nasze
dzieci - pozostaje zawsze ten sam. Zmieniaj¹ siê jednak czasy, w któ-
rych ¿yjemy, zmieniaj¹ siê obyczaje, tradycje rodzinne. Zmieniaj¹ siê na
inne - czy na lepsze?

Postaraj siê, aby dzieñ I Komunii �w. pozosta³ twoim dzieciom
w pamiêci, tak, jak i pozosta³ tobie. Niech bêdzie to dzieñ uroczysty,
�wi¹teczny, pe³en mi³o�ci i s³ów o Jezusie. To najwiêksze �wiêto w ¿yciu
dziecka. Wiêksze od Bo¿ego Narodzenia, Wielkiej Nocy, urodzin czy
imienin. Jest to jeden jedyny, nigdy nie powtarzalny dzieñ. Pierwsza
Komunia �w. raz na zawsze zmienia ¿ycie cz³owieka, a przynajmniej -
powinna zmieniaæ.

Pomó¿ dziecku w³a�ciwie prze¿yæ pierwsze spotkanie z Chrystu-
sem Eucharystycznym. Postaraj siê, by tego uroczystego dnia nie wspo-
mina³o, mówi¹c: dosta³em na Komuniê laptopa, smartfona, quada, tyle
i tyle kasy... itd. Upominki to sprawa drugoplanowa. Pamiêtaj, ¿e najwa¿-
niejszym Go�ciem w tym dniu jest Jezus Chrystus i to w³a�nie On daje
najwspanialszy upominek: Samego Siebie. Na przyjêciu nie podawaj
alkoholu. To jest przyjêcie na cze�æ twojego dziecka i ono stanowi na nim
centrum uwagi i �ród³o rado�ci. Dzieci s¹ same w sobie spontaniczne
i do wyra¿ania swoich uczuæ i prze¿yæ nie potrzebuj¹ �zachêty� w postaci
mocniejszych trunków. Chyba nie chcesz, by ten dzieñ kojarzy³ siê dziec-
ku z widokiem pijanego taty lub wujka robi¹cego awanturê.

Pamiêtaj równie¿ o jeszcze jednej, bardzo wa¿nej rzeczy: twoje
s³owa o Jezusie, o Komunii �w., choæby najpiêkniejsze i najbardziej wy-
szukane, niewiele bêd¹ znaczy³y, je¿eli dziecko nie zobaczy przyk³adu
twojego ¿ycia. Nie mów s³ów, w które sam nie wierzysz. Dziecka nie da
siê oszukaæ. Swoim w³asnym przyk³adem musisz pokazaæ, ¿e odt¹d
Pan Jezus, którego przyjmuje do swego serca zawsze mo¿e w nim go-
�ciæ, ¿e Komuniê �w. mo¿na przyjmowaæ codziennie, ka¿dego dnia, przez
ca³e ¿ycie. Je¿eli dziecko nie zobaczy swoich rodziców przystêpuj¹cych
do Sto³u Pañskiego wraz nim - nigdy w to nie uwierzy!

Byæ mo¿e dawno nie by³e� do spowiedzi, Komuniê �w. przyjmu-
jesz okazyjnie w czasie Wielkanocy, a mo¿e jeszcze rzadziej. Niech ten
wa¿ny w waszej rodzinie dzieñ bêdzie dla ciebie okazj¹ do w³asnego
nawrócenia. Wtedy �wiêto I Komunii twojego dziecka nabierze charakte-
ru jeszcze bardziej rodzinnego.

Za�piewaj razem z pierwszokomunijnymi dzieæmi, za�piewaj
ca³ym swoim sercem, tak jakby to by³a TWOJA I Komunia �wiêta:
�O szczê�cie niepojête, Bóg Sam odwiedza mnie,
O Jezu wspomó¿ ³ask¹, bym godnie przyj¹³ Ciê�.
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Pierwsza Komunia �wiêta

Witaj Jezu w sercu moim.
Ju¿ na zawsze chcê byæ Twoim.
I wspieraj mnie, bo kocham Ciê.

Sprawi³e� mi rado�æ
przychodz¹c do mnie.

Witaj Jezu w sercu moim.
Ju¿ na zawsze chcê byæ Twoim.

Dziêkujê Ci za ³askê t¹.
Przyszed³e� dzi� do mnie,

Ty� Go�ciem moim.
Witaj Jezu w sercu moim.

Ju¿ na zawsze chcê byæ Twoim.
Sprawi³e� to, ¿e Ciebie mam,

wiêc prowadz przez ¿ycie
do nieba bram.

Joanna Wilkoñska



Dzia³o siê to bardzo
dawno temu � w XIV wie-
ku we W³oszech. Tam
w³a�nie, w Bolonii,  przy-
sz³a na �wiat w roku 1320
dziewczynka, której na
chrzcie �w. dano na imiê
Imelda. By³a drobna, deli-
katna, mia³a wielkie czar-
ne oczy i ciemne krêco-
ne w³osy. Od najwcze-
�niejszych lat ca³ym ser-
cem pokocha³a Pana
Jezusa i chcia³a s³u¿yæ
tylko Jemu. Gdy mia³a
zaledwie 9 lat, postanowi-
³a wst¹piæ do klasztoru.
Nikt jednak nie chcia³ jej
przyj¹æ, ze wzglêdu na

m³ody wiek. Jednak wytrwa³o�æ dziecka i starania rodziny
sprawi³y, ¿e zosta³a przyjêta do nowicjatu sióstr dominika-
nek klauzurowych � sta³a siê ma³¹ oblatk¹, czyli dziewczynk¹,
która wychowuje siê w klasztorze, by pó�niej zostaæ siostr¹
zakonn¹.

Od dnia, w którym Imelda przekroczy³a próg domini-
kañskiego klasztoru, ukry³a swoje czarne loki pod bia³¹ chu-
steczk¹, upodabniaj¹c siê do starszych sióstr zakonnych,
nosz¹cych na g³owie welony. Wszystkich wprawia³a w po-
dziw sw¹ dojrza³¹ pobo¿no�ci¹ i gorliwo�ci¹ w wype³nianiu
obowi¹zków. Bardzo stara³a siê na�ladowaæ inne siostry.
Imeldzie wydawa³y siê takie piêkne i dostojne, ¿e bardzo
chcia³a jak najszybciej byæ du¿¹, aby tak jak one wstawaæ
w nocy i przy blasku �wiec �piewaæ dla Pana Jezusa w po-
gr¹¿onym w pó³mroku ko�ciele. Ale by³a jeszcze za ma³a.
Jej dzieciêce cia³o domaga³o siê snu. Przewa¿nie nie udawa-
³o siê jej w nocy wstaæ, mimo ¿e bardzo tego chcia³a.
Czasem zdarza³o siê jej przezwyciê¿yæ sen i zerwaæ siê
z pos³ania, ale chwilê potem tak bardzo klei³y siê jej oczy, ¿e
z powrotem bieg³a do ³ó¿ka. Potem bardzo siê wstydzi³a, ¿e
nie umie podo³aæ trudom ¿ycia zakonnego.

Wszystkie siostry zakonne spa³y wtedy w jednej du¿ej
sali. Obok Imeldy swoje ³ó¿ko mia³a siostra o imieniu
Dorotea. Widzia³a ona nocne zmagania dziewczynki i uspo-
kaja³a Imeldê mówi¹c, ¿e gdy podro�nie, bêdzie wstawaæ
w nocy bez problemu i na pewno bêdzie bardzo dobr¹ zakon-
nic¹. Ale Imeldê to wcale nie pociesza³o. Tak bardzo chcia³a
JU¯ byæ doros³¹, modliæ siê i �piewaæ w nocy jak pozosta³e
siostry. A najbardziej marzy³a o tym, by móc codziennie rano
w czasie Mszy �wiêtej podej�æ do o³tarza i z r¹k ksiêdza
przyj¹æ Komuniê �wiêt¹.

Niestety, w tamtych czasach dzieci w jej wieku nie
mog³y przyjmowaæ jeszcze Komunii �wiêtej. Musia³y mieæ
skoñczone 14 lat. Siostra Dorotea bardzo lubi³a ma³¹ Imeldê
i pomaga³a jej we wszystkim, lecz w tej  jednej rzeczy po-
móc jej nie mog³a. Nie mog³a poprosiæ ksiêdza by Imelda
mog³a przyjmowaæ Pana Jezusa. Po prostu by³a za m³oda.
Pociesza³a wiêc dziewczynkê jak mog³a, np. w soboty

zawsze sz³a na bazar po kwiaty do przystrajania o³tarza. Kiedy
ju¿ zrobi³a zakupy, wo³a³a Imeldê i prosi³a j¹ o dekorowanie
ko�cio³a. Imelda by³a zachwycona. Nikt tak jak ona nie po-
trafi³ uk³adaæ bukietów dla Pana Jezusa! Patrz¹c na kwieci-
ste dzie³a przed Tabernakulum, siostra Dorotea mówi³a do
Imeldy: � Widzisz, nie narzekaj, ¿e w nocy nie starczy ci si³
na modlitwy, za to na pewno Pan Jezus siê cieszy gdy widzi
jak piêknie uk³adasz kwiaty�.

- Droga siostro � odpowiada³a Imelda - ja wiem, ¿e Pan
Jezus siê cieszy, ale On jeszcze bardziej by siê cieszy³,
gdybym jutro posz³a do Komunii. Niech siostra powie o tym
ksiêdzu". Ale siostra Dorotea nie mog³a. Powiedzia³a nato-
miast swojej siostrze prze³o¿onej o pragnieniach  dziewczynki.
Ale ta pozosta³a niewzruszona, a s³owo prze³o¿onych jest
w klasztorze �wiête.

Imelda postanowi³a wiêc staraæ siê jak najlepiej wype³-
niaæ zakonne obowi¹zki, by udowodniæ siostrze prze³o¿onej,
¿e jest wystarczaj¹co przygotowana do przyjêcia Komunii
�wiêtej. Znów co noc próbowa³a wstawaæ wraz z innymi sio-
strami, i co noc spó�nia³a siê, a nieraz nawet zasnê³a w cza-
sie modlitw. Bezpo�rednio po zakoñczeniu rannej Mszy �wiê-
tej, siostry udawa³y siê na �niadanie. Imelda zostawa³a wte-
dy jeszcze kilka chwil sama w kaplicy i mówi³a Panu Jezuso-
wi, jak bardzo Go kocha, i prosi³a, by przyszed³ do niej
w bia³ej Hostii. Potem szybko bieg³a do refektarza i wsuwa³a
cicho na swoje miejsce, by Matka Prze³o¿ona nie zauwa¿y-
³a, ¿e znowu siê spó�ni³a.

Ksi¹dz nie zna³ Imeldy. Wiedzia³ tylko, ¿e jest jedn¹
z oblatek; nie mia³ powodu, by siê ni¹ jako� szczególnie
zainteresowaæ. Wszystko zmieni³o siê w �wiêto Wniebowst¹-
pienia Pañskiego, 12 maja 1333 roku, kiedy to zdarzy³a siê
rzecz niezwyk³a. Podczas rannej Mszy �wiêtej, w czasie
Przeistoczenia, kiedy ksi¹dz jak zwykle podniós³ wysoko Cia³o
Chrystusa, by ukazaæ Go ludziom, nagle poczu³, ¿e Hostia
wyrywa mu siê z r¹k, ulatuje i staje nad g³ow¹  pogr¹¿onej
w modlitwie, p³acz¹cej dziewczynki. Chwilê potem widzenie
siê skoñczy³o, ksi¹dz znowu trzyma³ Hostiê w rêkach i sam
nie wiedzia³ czy to by³a prawda, czy jemu siê przywidzia³o.

Po Eucharystii zawo³a³ Imeldê do siebie i zapyta³, cze-
mu p³aka³a.

- Proszê ksiêdza, ja tak bardzo chcê siê spotkaæ
z Chrystusem w Komunii, ¿e czasami ze smutku, p³aczê. -
odpowiedzia³a Imelda.

Zaskoczony ksi¹dz ca³y dzieñ my�la³ o niezwyk³ym
zjawisku, ca³¹ noc nie spa³ i modli³ siê. Nie wiedzia³ co powi-
nien zrobiæ. Nie wiedzia³, czy bez pozwolenia biskupa lub
byæ mo¿e nawet samego papie¿a, mo¿e udzieliæ dziecku
Komunii �wiêtej.

Opowie�æ o b³ogos³awionej Imeldzie
patronce dzieci pierwszokomunijnych

c.d. na str. 4
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PONIEDZIA£EK 22.05.2017
  8.00 + Stanis³aw Krynicki (greg.)
18.00  O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla -
dla Marii

WTOREK  23.05.2017
  8.00 + Stanis³aw Krynicki (greg.)
 18.00  1) + Tadeusz (19 r.�m.)

2) Dziêkczynna z pro�b¹
o zdrowie, Bo¿e b³og. i opiekê
Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki dla
Marii

�RODA 24.05.2017
  8.00 O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla -
dla Marii

 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy
CZWARTEK 25.05.2017

   8.00 + mama Weronika, + babcia
Maria i ++ mamy z naszej Parafii

18.00 1) O darowanie win i kar przez
Chrystusa - Mi³osiernego Króla -
dla Marii
2) + Jan Szczerbaniewicz

PI¥TEK 26.05.2017
  8.00 O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla -
dla Marii

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Irena Jurczyk � intencja od córki

SOBOTA 27.05.2017
  8.00 1) + Stanis³aw Krynicki (greg.)

2) Dziêkczynna za 18 lat ¿ycia
i otrzymane w tym czasie ³aski,
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Marysi Grabiasz

18.00 + Maria Rakoczy (8 r.�m.)
NIEDZIELA 28.05.2017

  8.00 O darowanie win i kar przez
Chrystusa - Mi³osiernego Króla -
dla Marii

  9.30 ++ z rodziny Deszczów
11.00 + Andrzej Nowak � intencja

z okazji imienin
12.00 O b³og. Bo¿e, zdrowie, opiekê

Matki Bo¿ej i wszelkie potrzebne
³aski dla Dawida z okazji 5. urodzin

13.00 + Danuta W³oczkowska (1 r.�m.)
18.00 + Jerzy Skar¿yñski

INTENCJE MSZY �W.
22.05.2016 - 28.05.2017

W naszej Parafii
s¹ one

odprawiane
codziennie

o godz. 17.30.

Zasn¹³ dopiero nad ranem i wtedy we �nie znowu zobaczy³ ma³¹ Imeldê
i Hostiê �wiêt¹ wisz¹c¹ nad jej g³ow¹, tak¹ jasn¹ i b³yszcz¹c¹.

Rankiem nie mia³ ju¿ w¹tpliwo�ci. Powiadomi³ siostrê prze³o¿on¹ i inne sio-
stry, ¿e Imelda podczas Mszy �wiêtej otrzyma Komuniê �wiêt¹.

Z niewypowiedzianym szczê�ciem w sercu sz³a Imelda do o³tarza, by przy-
j¹æ Pana Jezusa. Wielkie wzruszenie malowa³o siê na jej dzieciêcej twarzyczce.
Przyjê³a Cia³o Chrystusa, a potem d³ugo nie podnosi³a siê z klêczek. Nagle osunê-
³a siê na ziemiê przy stopniach o³tarza.

Pierwsza ocknê³a siê siostra Dorotea. Wybieg³a z ³awki i podnios³a dziew-
czynkê. Zobaczy³a jej twarzyczkê � szczê�liw¹ i pe³n¹ rado�ci. Ale serce dziew-
czynki nie bi³o. Umar³a ze szczê�cia spotkania z Bogiem.

Kult Imeldy, najm³odszej dominikanki, rozprzestrzenia³ siê bardzo szybko.
Beatyfikowa³ j¹ papie¿ Leon XIII w 1826 roku, a Pius X wprowadzi³ w Ko�ciele
wczesn¹ Komuniê �wiêt¹, przypominaj¹c w³a�nie przypadek Imeldy. Od 1891 roku
dzia³a Bractwo Dobrej Pierwszej Komunii �wiêtej i Wytrwa³o�ci. Podejmuje ono
starania o dobre przygotowanie dzieci do przyjêcia Pana Jezusa i utwierdzania ich
w mi³o�ci do Boga ukrytego w Hostii.

B³ogos³awiona Imelda Lambertini wstawia siê za nami u Chrystusa i szcze-
gólnie wspomaga wszystkie dzieci przystêpuj¹ce do Pierwszej Komunii �wiêtej.
Jest ich Patronk¹.

Modlitwa
Panie Jezu Chryste, przyj¹³e� do wiecznej chwa³y b³ogos³awion¹ Imel-

dê, gdy w cudowny sposób przyjê³a pierwsz¹ Komuniê �wiêt¹. Pozwól nam
z podobnym uczuciem przystêpowaæ do sto³u Pañskiego, by�my i my pra-
gnêli byæ rozwi¹zani i zas³u¿yli byæ razem z Tob¹. Który ¿yjesz i królujesz,
Bóg na wieki wieków. Amen.

Zapraszamy naNabo¿eñstwa
majowe

W naszej Parafii
s¹ one

odprawiane
codziennie

o godz. 17.30.
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