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GIFT – Growing In Faith Together
PODCZAS CHRZTU ŚWIĘTEGO kapłan zwraca się do rodziców
mówiąc: ‘’Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na
siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże
przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus
Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? ‘’ Rodzice
odpowiadają: ‘’Jesteśmy świadomi.’’ Wiemy, że tej wielkiej
odpowiedzialności nikt nie podejmuje lekkomyślnie. Kościół zdając
sobie sprawę z tego wyzwania, chce pomóc.
To właśnie rodzice mają największy wpływ na to, czy ich dzieci
będąc Katolikami w dzieciństwie pozostaną nimi, kiedy dorosną.
Celem katechezy rodzinnej jest odejście od dotychczasowej
praktyki nauczania samych dzieci, czy też osobno dzieci i rodziców.
Chcemy wspierać rodziców w ich roli zamiast ją od nich
przejmować. Katecheza rodzinna więc formuje w wierze rodziców
razem z dziećmi.
W ‘’RADOŚĆ MIŁOŚCI’’ (Amoris Laetitia) Papież Franciszek
zachęca do stosowania tej metody mówiąc: ‘’Wielką pomocą jest
katecheza rodzinna, jako skuteczna metoda formowania młodych
rodziców, aby uświadomić im ich misję ewangelizatorów własnej
rodziny.’’ (AT 287)
Rozeznanie, kiedy Wasze dziecko jest gotowe do przyjęcia
sakramentów Pojednania i Eucharystii, jest ważnym czynnikiem na
Waszej wspólnej drodze wiary. ‘’Rodzice muszą rozeznać nie tylko,
czy ich dzieci są gotowe na ten krok, ale również czy cała ich
rodzina jest gotowa.’’ (Ks. James Mallon – Divine Renovation).
Kościół również odgrywa ważną rolę w rozeznawaniu tej
gotowości. Przyjmowanie sakramentów nie jest kwestią osiągnięcia
pewnego wieku i tzw. “rytuałem przejścia”. To chęć uczestniczenia
w pełni w życiu Kościoła i rozpoznanie tego, w jaki sposób Wasze
dziecko i Wasza rodzina rozumie, co to znaczy być częścią rodziny
Kościoła.

PRAGNIEMY, ABY RODZINY BYŁY ZAANGAŻOWANE W WIARĘ.
Zachęcanie Was do modlitwy, rozmów na tematy wiary i do
spędzania wspólnie czasu to za mało. Chcemy zapewnić Wam
miejsce, gdzie nauczycie się, czym tak naprawdę jest
zaangażowanie w wiarę i jak to zrobić!
Proponujemy miesięczne spotkania – w sobotę rano – na które
będziecie zaproszeni. Będziemy się modlić, dzielić
doświadczeniami, wspólnie poznawać i odkrywać wierę. Razem
będziemy się angażować w zajęcia i rozmowy, które pomogą nam
w refleksji nad tym, czym jest wiara dla każdego z nas – dzieci,
rodziców, katechetów i duchowieństwa.
GIFT jest dla rodzin z dziećmi w wieku między 5 a 11 lat.
Niezależnie od tego, czy jesteście już zaangażowani w wiarę i życie
Kościoła, czy też Waszą motywacją jest staranie się o sakramenty
dla dziecka, a Wasze zaangażowanie nie jest takie, jak byście
chcieli.
Chcemy Was zachęcić do udziału w życiu Kościoła: gromadzenia
się w niedzielę, aby wielbić Boga celebrując Mszę Świętą,
spędzania czasu w domu na rodzinnej modlitwie, podjęcia posługi
w parafii np. odwiedzania chorych, czytania w czasie Mszy Świętej,
prowadzenia liturgii dla dzieci. Taka aktywność jest wyrazem
pragnienia wzrastania w wierze i pozwala w pełni poczuć się
członkiem wspólnoty Kościoła.
Kiedy zarówno my, jak i wy będziemy mieli poczucie i pewność, że
Wasze dziecko jest gotowe do przyjęcia sakramentów,
zaproponujemy kilka spotkań (nie więcej niż sześć), specjalnie
skoncentrowanych na tym, aby je przygotować do samego
sakramentu. Nie każdy będzie gotowy w tym samym czasie. To
oznacza, że będziemy świętować przyjmowanie sakramentów w
różnych okresach przez cały rok. Nie będzie już tylko jednego,
wspólnego dla wszystkich dnia przyjęcia pierwszej komunii. Daty
będą wybierane wspólnie. Miejmy nadzieję, że niewielkie grupy
dzieci będą gotowe w tym samym czasie i będą mogły świętować
wspólnie z innymi, ich rodzinami i wspólnotą parafialną.

KOŚCIÓŁ ZDAJE SOBIE SPRAWĘ z tego, że dla wielu rodziców i
dziadków (!) katecheza zakończyła się, kiedy byli dziećmi. Może im
brakować pewności siebie i mogą się obawiać tego, co pociąga za
sobą przekazywanie wiary. Potrzebują pomocy w lepszym
zrozumieniu wiary i wsparcia we wzrastaniu w relacji z Jezusem
Chrystusem. Nie możemy przekazywać czegoś, czego sami nie
mamy. Rodziny są bardzo różne. Wiemy, że często jedno z
rodziców nie jest Katolikiem i to również może być wyzwaniem.
Kościół jest tutaj, by pomóc.
Jak każda inna relacja, ta z Jezusem i jego Kościołem wymaga
pielęgnowania i wsparcia. Pozwoli nam to w pełni doświadczać
życia, które zostało nam dane w momencie Chrztu Świętego, a
następnie zapraszać innych, by doświadczyli tego samego. O to
właśnie chodzi w katechezie rodzinnej GIFT.
Z niecierpliwością czekamy, żeby zaoferować ten nowy sposób
wsparcia dla Was jako rodziców (i dziadków) w Waszym własnym
wzrastaniu w wierze i w Waszej roli ewangelizatorów swojej rodziny.
Szczegóły spotkań będą umieszczone w gazetce parafialnej. Jeśli
chcielibyście dowiedzieć się więcej, skontaktujcie się z jednym z
nas – chętnie pomożemy.
Sacred Heart 01392 272815 exeter-sacredheart@prcdtr.org.uk
Blessed Sacrament 01392 274724 exeter-heavitree@prcdtr.org.uk
Pastoral Assistant exeter-pastoral-assistant@prcdtr.org.uk

Modlitwa za rodzine

Panie Jezu, bądź z naszą rodziną. Obdarz nas Twoim pokojem i
jednością, zakończ konflikty i podziały. Naucz nas wrażliwości, abyśmy
potrafili lepiej rozumieć siebie nawzajem, mądrości i miłości, abyśmy
potrafili się wspierać, zaufania i cierpliwości, abyśmy żyli ze sobą w
pokoju. Daj, aby przez wstawiennctwo Twojej matki, Maryi i św. Józefa
nasza rodzina stała się jak święta rodzina akceptujaca się wzajemnie,
pracująca w jedności, gdzie poświęcamy się bezinteresownie jedno
drugiemu i Tobie. Amen
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