
 

 
 

Zalecenia Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka dotyczące 
formy przygotowania dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej w Diecezji 

Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz komunikat o katechezie szkolnej 

 
Potrzeba odnowy metod i programów duszpastersko-katechetycznych 

W Instrukcji Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła z 29 

czerwca 2020 r., jesteśmy wezwani, aby zgodnie z wymaganiami czasu dostosować posługę 

duszpasterską do potrzeb wiernych i historycznych przemian, a tym samym do szukania innych, 

nowych sposobów bliskości działania (por. nn. 11, 14). Papież Franciszek na początku swojej 

posługi podkreślił znaczenie „kreatywności”, która oznacza „szukanie nowych dróg”,  

a mianowicie „szukanie drogi, aby była głoszona Ewangelia”. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że: 

Kościół, także Kodeks Prawa Kanonicznego daje nam wiele możliwości i swobody w tym 

względzie (por. Instrukcja Nawrócenie duszpasterskie… nr 1). KPK w kanonie 91 przypomina, że 

przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza 

jest troszczyć się o to, aby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio 

przygotowane i jak najszybciej posiliły się Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej 

spowiedzi. 

 

Współpraca rodziców i parafii 

W tym kontekście niewątpliwie należy odkryć w relacjach duszpasterskich pragnienie pójścia 

razem: parafia potrzebuje rodziny, aby młodzi ludzie doświadczyli codziennego realizmu wiary; 

rodzina, odwrotnie, potrzebuje posługi katechetów i struktury parafialnej, aby zaoferować 

dzieciom bardziej wspólnotową wizję chrześcijaństwa, które jest wpisane również w życie ich 

rodziny [Por. XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Dokument „Młodzi, 

wiara i rozeznawanie powołania”, (28 października 2018 r.), n. 128]. 

 

Rodzina „szkołą wiary” 

Rodzina, będąca wielkim dziedzictwem ludzkości, jest jednym z najcenniejszych dla niej darów. 

Była ona i jest miejscem, i szkołą komunii, źródłem wartości ludzkich oraz domem, w którym 



rodzi się ludzkie życie. Jednak, aby rodzina mogła być „szkołą wiary” i by pomóc rodzicom być 

pierwszymi katechetami dla swoich dzieci, duszpasterstwo parafialne i katecheza powinny 

oferować miejsca formacji, odpowiednio przygotowane materiały katechetyczne oraz momenty 

celebracji w rodzinie, które umożliwią im wypełnianie swojej misji edukacyjnej [Por. II Polski 

Synod Plenarny, n. 83]. W tym kontekście rodzi się konieczność rozbudzenia w każdej rodzinie 

świadomości, że wszyscy jesteśmy ludem Bożym, odpowiedzialnym za urzeczywistnianie 

Ewangelii w różnych okolicznościach i we wszystkich sytuacjach codziennego życia, a to oznacza 

odejście od logiki przekazywania uprawnień, która tak bardzo uwarunkowuje działania 

duszpasterskie [Por. XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Dokument „Młodzi, 

wiara i rozeznawanie powołania”, (28 października 2018 r.), n. 128]. Rodzina jest zatem wezwana do 

tego, by wprowadzić dzieci na drogę inicjacji chrześcijańskiej [Por. II Polski Synod Plenarny,  

n. 61]. Razem z parafią rodzina powinna być pierwszym miejscem inicjacji chrześcijańskiej dzieci. 

To w rodzinie dzieci odkrywają chrześcijański sens życia i rodzina towarzyszy im w opracowaniu 

ich planu życiowego. Potwierdzają to wszystkie badania socjologiczne, wskazujące przeważający 

wpływ wychowawczy rodziców w stosunku do oddziaływania katechetycznego.  

 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentów 

Jednym z najważniejszych, a zarazem najwznioślejszych zadań duszpastersko-katechetycznych, 

jakie zleca nam Kościół, jest wprowadzenie ochrzczonych w pełnię życia chrześcijańskiego – 

przygotowanie i udzielanie sakramentów świętych: pełnego udziału w Eucharystii (I Komunia 

Święta oraz ściśle złączony z jej przyjęciem sakrament pokuty) i bierzmowania.  

 

Biorąc pod uwagę ważność i istotę przygotowania dzieci do przyjęcia I Komunii Świętej  

w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w ramach przygotowania do tego sakramentu zalecam 

organizowanie przede wszystkim katechezy dla rodziców. Chodzi o katechezę prowadzoną  

w większych grupach przez księży, jak i w mniejszych grupach przez świeckich animatorów. 

 

W coraz bardziej zlaicyzowanym świecie widzimy, jak mało skuteczna i niewystarczająca jest 

katechizacja dzieci prowadzona tylko w szkołach oraz parafiach. Drogą, która może przynieść 

korzystną zmianę, zwłaszcza w przygotowaniu do sakramentu pokuty i Eucharystii, jest 

przeniesienie akcentu z katechizacji dzieci (oczywiście nie chodzi o jej zaniechanie) na 

katechizację ich rodziców. Rodzice zewangelizowani, żyjący wiarą, przekażą ją swoim dzieciom. 

Doceniając wartość wiedzy, zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że przekaz żywej wiary nie może 

się ograniczać tylko do zdobycia przez dzieci „wiadomości”. Także doświadczenie związane  

z pandemią – ograniczenia zajęć w szkołach i ograniczenie liczby wiernych obecnych na 



niedzielnych Mszach Świętych pokazuje, że zaangażowanie w katechezę rodziców staje się 

nieodzowne. 

 

Podręczniki „Nauczycielu dobry”  

Pomocą katechetyczną jest podręcznik „Nauczycielu dobry” (zeszyt dla rodziców i zeszyt dla 

animatorów) przygotowany przez Wydawnictwo Święty Wojciech, już w dużej ilości 

rozprowadzony w parafiach. 

 

Celebracje liturgiczne 

Katechezy powinny być wzbogacone celebracjami liturgicznymi, które są tzw. „katechezą 

mistagogiczną”. Jest to nawiązanie do katechezy prowadzonej w starożytnych wspólnotach 

kościelnych.  

 

Świeccy animatorzy 

Pilnym zadaniem staje się tu poszukiwanie oraz formowanie przy naszych parafiach świeckich 

animatorów, którzy nie tylko mogą pomóc księżom w organizowaniu takiej formy katechezy, ale 

często stają się skuteczniejszymi, poprzez swoje rodzinne doświadczenie, świadkami i apostołami 

pośród rodziców dzieci komunijnych. Zespoły zaangażowanych świeckich to przyszłość naszych 

parafii, to „być albo nie być” dla żywotności chrześcijaństwa w naszej diecezji. Kandydatów na 

animatorów można poszukiwać wśród: 

- małżonków zaangażowanych w życie parafii; 

- w szczególności osób formowanych w różnych grupach duszpasterskich;  

- rodziców dzieci, które przygotowywały się do przyjęcia sakramentów, a którzy według 

rozeznania księdza proboszcza są do tego odpowiedni.  

 

Warsztaty i formacja animatorów 

Dla zainteresowanych Księży i animatorów będą organizowane warsztaty, które pomogą lepiej 

zapoznać się i odkryć wartość takiej metody pracy duszpasterskiej. Ufajmy, że po ustaniu 

zagrożenia epidemicznego będziemy mogli przeprowadzić takie spotkania.  

 

Propozycje spotkań w dobie pandemii choroby COVID-19  

Biorąc pod uwagę trudności w kontaktach z rodzicami, proponuję następujące rozwiązania:  

- spotkanie z rodzicami w kościele w małych grupach;  

- wyjaśnienie zasad przygotowania i zachęta rodziców do przygotowywania swoich dzieci 

do przyjęcia I Komunii Świętej;  



- przekazanie rodzicom podręczników dla dzieci i krótkie omówienie najbliższych 

tematów;  

- ustalenie z rodzicami możliwości kontaktu z parafią (telefon, Internet). 

 

Proszę księży, aby nie rezygnowali z indywidualnego kontaktu z rodzicami, którzy do tej pory nie 

zgłosili się jeszcze do parafii oraz mają opory związane z nową propozycją duszpasterską.   

 

Konieczność i obowiązek systematycznego uczestnictwa w lekcjach religii w szkole 

Powyższa propozycja duszpastersko-katechetyczna odzwierciedla wskazania Konferencji 

Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia i przeżywania sakramentów Eucharystii  

i Bierzmowania, w których podkreślana jest ścisła współpraca duszpasterzy i katechetów  

z rodzicami (por. DOK nn. 86, 128; Wskazania KEP dotyczące przygotowania dzieci do 

przyjęcia  

i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, nn. 20; 53-56; 

Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, nn. 11, 26). 

Konferencja Episkopatu Polski w przygotowaniu dalszym, bliższym oraz bezpośrednim zwraca 

szczególną uwagę na konieczność i obowiązkowość systematycznego uczestnictwa w lekcjach 

religii w szkole (por. DOK nr 87; Wskazania KEP dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia  

i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, nn. 13 abc, 14, 

17, 25; Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, nr  

5 abc). W związku z tym uczęszczanie na lekcje religii w szkole jest jednym z warunków do 

przyjęcia sakramentów Eucharystii i Bierzmowania, z drugiej strony jego brak uniemożliwia 

przystąpienie do ww. sakramentów wtajemniczenia.  

 

Warunki epidemii, które utrudniają nam posługę duszpasterską, niech nie zniechęcają nas do 

poszukiwania dróg, na których dzisiaj możliwe jest głoszenie Ewangelii. Ufajmy w szczególne 

błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei oraz świętych 

patronów Wojciecha i Maksymiliana.  
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        + Edward Dajczak 
         Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski 


