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Pierwsza Komunia Święta jest bardzo, 
bardzo wielką uroczystością. Dziecko cie

szy się, że jest najważniejsze , a rodzice się 
starają, żeby ten dzień był dla dziecka naj

piękniejszym wspomnieniem na całe życie. 
Komunia Święta jest świętem religijnym i poka

zuje naszą chrześcijańską wiarę jak na dłoni. To 
nieprawda, że dzieci nie rozumieją sensu tego 
sakramentu, co wynika jasno z dekretu św. Piusa 
X „Quam singułari Christus amore" , gdzie papież 
ustalił wiek przystępowania do I Komunii Swiętej 
na ok. 7 łat , kiedy „dziecko zaczyna rozumować". 
Aby zamknąć ten wątek dodajmy, że na łamach 
„L'Osservatore Romano" prefekt Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kar
dynał Antonio Cańizares Lłovera, kategorycznie 
przeciwstawiając się nieodpowiedzialnym pró
bom podwyższania wieku komunijnego, uznał , że 

w dzisiejszych czasach dziecko osiąga zdolność 
rozumowania jeszcze wcześniej . Te stwierdzenia 
w sposób oczywisty zamykają dyskusję, pochyl
my się więc z chrześcijańską troską nad innymi 
problemami , pamiętając, że przygotowanie do 
Komunii Świętej to dla całej rodziny szansa po
głębienia przyjaźni z Bogiem i odnowienie życia 
w duchu Ewangelii. 

1 . Strój Komunijny 

Szata, w jakiej dziecko przystępuje do Stołu Pańskie
go, jest jednym z najważniejszych problemów I Komunii 
Świętej. W modzie męskiej , która zmienia się nieznacznie, 
będą w tym sezonie obowiązywać klasyczne trzyczęściowe 
garnitury, czarne, szare łub beżowe. Indywidualiści powin
ni pokusić się o biel czy nawet błękit. Wściekłą zazdrość 
kolegów i zachwyt koleżanek wzbudzi z pewnością czar
ny smoking z mankietami. W butonierce biały goździk łub 
margaretka, ostatecznie chusteczka (byłe nie higieniczna!). 
Pod szyją muszka łub krawat; nie zalecamy 
tzw. aksamitek. 

Większy problem stanowi Suknia 
Komunijna. Tego roku królują roz
budowane konstrukcje (białe łub 

jeszcze lepiej ecru) wzorowane 
na romantycznych krynolinach, 
długie i jak najbardziej drapo
wane. Bezwzględnie modne 
są klejone hafty i wpięte w 
materiał barwne różyczki , a 
także złote łub srebrne kułki
perełki, symbolizujące Słowo 

Boże (por. Mt 7,6). 
W niektórych parafiach zale

ca się jako Strój Komunijny tzw. 
albę, która ma zamazać różnice 
zamożności pomiędzy dziećmi. 

Pamiętajmy jednak, że alba rów
nież zmienia się wraz z modą i bądź
my czujni. Źle dobrana alba może ze-
psuć całą uroczystość. 

Trendy rządzące wyglądem Wianków Komu-



nijnych (symbolizujących Czystość Duchową i Cielesną) 
są bardzo zmienne, należy co roku zasięgnąć w tej spra
wie razy specjalistów. 

Na koniec Buty Komunijne, symbolizujące Życie jako 
Pielgrzymkę do Nieba. W tym sezonie bez zmian: dobra
ne do koloru garnituru sznurowane półbuty łub mokasyny 
dla chłopców, dla dziewczynek białe balerinki. Kwestię 
skarpetek i rajstopek zostawia się zwykle rodzicom. 

2. Fryzura Komunijna 

Fryzura Komunijna symbolizująca Ład Myślenia o Bogu 
powinna korespondować z charakterem Sukni i Wianka. 

Musi być trwała, żeby nie rozpadła się przed wie
czorem, a najlepiej utrzymała przez cały Biały 

Tydzień. Przecież Komunia jest przeży
ciem duchowym i póki dziecko będzie 
nosić uroczystą fryzurę, póty nie za

pomni o swojej wewnętrznej prze
mianie. 

3. Pójście do kościoła 

Po półrocznych przygoto
waniach, kiedy przećwiczono 

już wejścia i wyjścia, czytania 
i podejścia, . kolejność zasiada
nia w ławkach i wychodzenia z 

nich, powitania księdza probosz
cza i ciskanie w niebo kwiecia, kie

dy dzieciom wbiły się już w pamięć 

ubogacające szczegóły doktryny, 
które są dla nich absolutnie 
jasne (wszak „zaczęły już 

rozumować"), kiedy rodzi
ce zebrali już co łaska na 
nowe meble w kancelarii, 
kościelne rynny albo złotą 
ramę do maryjnego obra
zu, a dzieci wyrecytowały 
egzamin, można ustalić datę 
komunii (najlepiej ~obotę, żeby 

w niedzielę wszyscy mogli ochłonąć 
po tak wzniosłym przeżyciu; duchowni, rozumiejąc 
złożoność problematyki daty, coraz chętniej idą tu na 
ustępstwa), rozesłać zaproszenia, a w końcu udać się do 
kościoła. Do tego ostatniego celu coraz chętniej wynaj
muje się ekskluzywną Limuzynę Komunijną, by podkre
ślić szacunek do zdarzenia, jego uczestników i miejsca, 
w którym się wszystko odbywa. 

4. Zdjęcia i Filmowanie Komunijne 

Komunia jest zdarzeniem wytęsknionym i niepowta
rzalnym, i jako taka powinna zostać utrwalona, aby dzieci 
mogły w przyszłości jak najczęściej odświeżać sobie jen 
dzień i towarzyszące mu uczucia, a także zapoznawać z 
nimi własne dzieci, zachęcając je tym samym do chrze
ścijańskiej gorliwości. Doradzić można tu tylko jedno: 
Zostawmy tę sferę profesjonalnym Fotografom Komu
nijnym, jeśli chcemy mieć dobrze przygotowaną, wzru
szającą pamiątkę: zdjęcia w ozdobnej ramce ze złotymi 
napisami, DVD z muzyką i szatą graficzną do ubogaca
nia rodzinnych wieczorów wspólnym seansem. 



5. Prezent Komunijny 

Kwestia Prezentu Komunijnego (symbolizującego Głę
boką Radość Komunijną) jest kwestią skomplikowaną. Są 

wśród nas ponurzy, starzejący się frustraci , którzy nie za
uważają, że czasy się zmieniły, i sądzą, że skoro sami otrzy
mali niegdyś z okazji Komunii radziecki zegarek na rękę czy 
ostatecznie składak Wigry-3, ich komunia była przeżyciem 
duchowo głębszym i czystszym niż komunie współczesne, 
których uczestnicy otrzymują nieco inne podarki. Trudno 
dyskutować z odczuciem, które wydaje się zwykłym mo
ralizatorstwem czy nawet zazdrością. Przejdźmy do meri
tum: w tym sezonie - jak i w ubiegłym - listę Prezentów 
Komunijnych otwierają quady i wiatrówki (obowiązkowa 

Wycieczka Komunijna po lesie z ojcem 
chrzestnym) , dla dziewcząt kucyki i 

skutery. Niezłym pomysłem jest 
też konsola z pedałami , kierowni
cą i karabinem. jeśli ktoś wybrał 

dziecku rodziców chrzestnych 
niefortunnie i nieprzezornie, 
jego pociecha otrzyma tylko 
kolejny laptop albo komórkę z 
GPS-em (żeby dziecko się nie 
zgubiło) , kamerą, aparatem, 
odtwarzaczem MP3, dziesiątką 
gier, dostępem do internetu i 
dyktafonem. Dlatego apeluje

my: wybierając chrzestnych, myśl 
o komunii i ślubie, nie psuj życia 

dziecku! 

6. Przyjęcie Komunijne 

O lokum na poczęstu
nek dla Gości Komunij
nych trzeba zadbać za
wczasu: najlepsze miejsca 
są zajęte na rok wcześniej 
z okładem. Nie ma okre
ślonego rodzaju kuchni 
czy wystroju z tej okazji, 
wszelkie tradycje na tym 
polu dopiero się kształtują, 
nie wahajmy się zatem być 
oryginalni, zróbmy Przyję
cie Komunijne (symbolizu
jące Ucztę Niebiańską) w 
restauracji wietnamskiej, greckiej, meksykańskiej, w pizzerii 
albo gdzieś nad jeziorem. Komunia naszych dzieci musi być 
niezapomniana! 

A w tym wszystkim pamiętajmy, ie to 
Wielkie Wydarzenie Duchowe. Jeśli za
angaiujemy w nie samych siebie bez 
reszty {wyjdzie najwyiej kilka tysię

cy - falujemy ich dla dobra swojego 
dziecka?), o ilei łatwiej będzie naszym 
dzieciom zrozumieć rangę tego dnia I 
jego charakter. Komunia to wtajemni
czenie w głębię naszej religii i - któi by 
w to wątpił - wielka lekcja iycia. Dzieci 
zwykle wynoszą z niej - w kaidym tego 
słowa znaczeniu - bardzo wiele. Amen. 



Komunia: co to i po co 
ZAPIS DYSKUSJI PANELOWEJ, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 
29 KWIETNIA 2010 ROKU W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO 

RADIA W KOZIEGŁOWACH 

Uczestnicy dyskusji: 
- bp Teodor Krzysztofik, pasterz tytularny diecezji łubienieckiej (TK) 
- s. dr Waleria Pstrąg, teolog, specjalista mariolog, GSSSiR (WP) 
- prof. Angelika Nejman-Hass, wicedyrektor Instytutu 

Pseudoagogiki i Neokognitywistyki PAU (ANH) 
- mgr Beata Wiecha, była nauczycielka, posłanka (BW) 
- mgr Bernard Lisowczyk, kandydat na radnego, 

doktorant socjotechniki (BL) 
- Elżbieta Piontkowska, dziennikarka radiowa (EP) 

EP: Dzień dobry Państwu, serdecznie witam gości i. .. nielicznie zgroma
dzoną, acz z pewnością doborową publiczność. Dziś w cyklu „Rozmowy na 
różne głowy" postaramy się poddać refleksji temat nader ważny ... 
ANH: Proszę łaskawie nie projektować w ten sposób. Czy on jest ważny, to 
właśnie musimy przedyskutować. 
(Publiczność: „Uuuuuu„. ") 
WP: Tytuł dyskusji jest, drodzy bracia i siostry, wyjątkowo niefortunny. De
precjonuje święty sakrament, brzmi jak tytuł jakiejś piosenki młodzieżo
wej ... 
EP: Chciałam właśnie , żeby młodzież zrozumiała i się zachęciła ... 
WP: Pierwsza komunia święta nie jest dla młodzieży. 
BL: Na dzień dzisiejszy takie dzieci to już jest normalnie młodzież. 
BW: Co pan tu pieprzy„. Ups! Przepraszam, możemy to powtórzyć? 
EP: Niestety, lecimy na żywo„. 
(Publiczność klaszcze) 
BL: Pani poseł wpisuje się w agresywną politykę swojego ugrupowania ... 
BW: Wypraszam sobie, ja tu nie jestem jako poseł, tylko jako nauczycielka 
i matka„. 
BL: A co, złożyła pani mandat przed wejściem? 
(Publiczność: „Uuuuuu„. ") 
EP: Przepraszam, czy ktoś ma do powiedzenia coś merytorycznego? 
BW: Czego? 
ANH: Proponuję wnieść w naszą dyskusję nieco ładu i metody. Od począt
ku. W tym temacie mamy do czynienia z całym szeregiem problemów, 
które się ze sobą splatają. Najważniejsze to z pewnością brutalna agitacja 
kleru , który bezceremonialnie„. 
TK: ja sobie wypraszam! To jest prymitywny lewacki szał i ja z tą panią w 
jednej sali siedzieć nie będę! 
(Publiczność klaszcze) 
ANH: Proszę mi nie przerywać, ja panu nie przerywałam„. 
BW: Ale mi pani przerwała! I proszę nie wyrywać moich słów z kontekstu! 
(Publiczność klaszcze) 
ANH: Kler, nasi współcześni okupanci, jak pisał Boy„. 
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WP: Pani sobie tu przyjeżdża z Warszawy i w ogóle nie zna problemów lo
kalnych. Tu komunię się szanuje. To jest święto wszystkich Polaków. 
(Publiczność klaszcze) 
BL: Obiecuję , że jak mnie wybierzecie na radnego, to wniosę , żeby miasto 
finansowało alby w każdej parafii. Albo żeby w mieście były wypożyczalnie 
alb i gromnic ... 
ANH: I jeszcze wypożyczalnie mózgów proponuję„ . Szkoda że jeszcze jej 
nie ma, ta dyskusja mogłaby inaczej wyglądać ... 
(Publiczność skanduje: „"Wy-pier- „ .laj! Wy-pier-„. laj!") 
TK: To właśnie wy, cynicy, lewacy i ateiści z waszą pogardą człowieka! Tfu! 
ANH: Co mi tu ksiądz charka?! 
( Publiczność klaszcze) 
EP: Przepraszam„ . 
WP: Niech ją jego eminencja wyklnie! 
BL: jak mnie wybierzecie na radnego „ . Au! 
EP: Przepraszam ... 
BW: Ręce precz od naszych dzieci komunijnych, zboczeńcy! 
(Publiczność wstaje z miejsc i rusza ku dyskutantom) 
ANH: Au! 
EP: Przepraszam„ . Au! 
BW: Au! 
WP: Święta Maryjo! Au! 
TK: Au! 

(Z uwagi na drastyczne treści reszty zapisu nie publikujemy) 
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Krzysztof Nowikow (ur. 1975), z wykształcenia 
iberysta (absolwent Filologii Hiszpańskiej na UAM 

w Poznaniu), jest kompozytorem, aranżerem, mul
ti instrumentalistą. Pisał muzykę do spektakli Pawła 
Szkotaka, jak Makbet: Kim jest ten człowiek we 
krwi (Teatr Biuro Podróży 2005), Mewa A Cze
chowa (Teatr Polski w Poznaniu, 2007), Trup E. 

Coble' a (Teatr Polski w Poznaniu, 2009), Plane
ta Lem (Teatr Biuro Podróży, 20 I O), Pawła Kamzy 

(autorski spektakl tego ostatniego pt Kiedy świat by! 
młody, Teatr Polski w Poznaniu, 2008) i Cezarego Studniaka 

(Dyskretny urok trójkątów, czyli namiętne show Tercetu Egzotycznego, Malta Festival 
Poznań 20 I O). Od dekady współpracuje z wybitnym poszukiwaczem muzyki prze
kraczającej granice kontynentów, gatunków i przyzwyczajeń, Zbigniewem Łowżyłem<. 
Owocem tej kooperacji są muzyczne ilustracje spektakli: baletu Walka karnawału z 
postem (reż. E. Wycichowska, Polski Teatr Tańca, 200 I), wydana także na płyc i e CD 
Bracia Karamazow, monodramu Rzecze Budda Chinaski wg Charlesa Bukowskiego 
(reż . C. Studniak, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławi u , 2007), a także płyta f<i 
Symfonia ogrodów (2004). 
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