"Felieton tygodnia ks. proboszcza Mariana Fatygi"

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka
Świętując Dzień Dziecka pomyślmy, jakie cechy najlepiej określają małe dziecko. Jest
bezbronne i zależne od innych. Bez pomocy opiekunów nie jest w stanie przetrwać.
Dziecko jest szczere, bez ogródek mówi co myśli i czuje, nie jest wyrachowane.
Szczęśliwe dziecko ufa, że otrzyma to czego potrzebuje.
W tym trudnym czasie epidemii, izolacji dzieci od rówieśników, zdalnego nauczania,
braku kontaktów ,zabawy, sportu, dzieci potrzebują siebie wzajemnie, podejmijmy
wysiłki by odbudowywać nadszarpnięte ich relacje. Niech to będzie dar rodziców
i opiekunów z okazji Dnia Dziecka.
Wielokrotnie zastanawiamy się nad tym, co chcielibyśmy i możemy podarować
naszym dzieciom. Wymarzone zabawki, słodycze, wspólne wyjście do kina czy parku
rozrywki. Mamy do dyspozycji bardzo wiele ofert, przez co nasze dzieci nazbyt szybo się
nimi nudzą. Ale jednego z pewnością wciąż od nas oczekują, a może nawet czasem za
tym tęsknią. Chodzi o naszą obecność, na którą niestety czasem brakuje nam czasu, siły
i ochoty. Warto w wyjątkowy sposób pomyśleć w przededniu wakacji o dochowaniu
obietnic, które składaliśmy naszym dzieciom. Każdy człowiek potrzebuje, by kochać
i być kochanym, ale ten najmłodszy w szczególności.
Dziś wiele osób traktuje dziecko jako zagrożenie. Zagrożenie dla kariery, domowych
finansów czy niedojrzale pojmowanej wolności. Niektórzy widzą tylko dodatkowe
koszty i wysiłek, konieczność zrezygnowania czy zmiany własnych planów. Dziecko jest
darem, a jego przyjęcie wypełnieniem przysięgi małżeńskiej, w której małżonkowie
obiecują przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym ich Bóg obdarzy.
Chrystus napominał swoich uczniów, by nigdy nie bronili dostępu do niego
najmniejszym słuchaczom Słowa Bożego. Ponadto powtarzał, że do takich jak oni należy
królestwo niebieskie. Warto sobie uprzytomnić, że każdy z nas nosi coś z dziecka, że
dojrzałość nie oznacza całkowitego wyzbycia się cech dziecięcych. Spontaniczność,
szczerość, otwartość na otaczającą rzeczywistość winny nam towarzyszyć przez całe
życie, abyśmy mogli wciąż się rozwijać. Tylko dziecko potrafi kochać całym sercem.
„Drogie dzieci Bóg stał się człowiekiem, aby nam wskazać drogę, więcej, stając się
dzieckiem, On sam pozwolił prowadzić się swoim rodzicom. Naśladujcie Go z miłością
i każdego dnia pozwalajcie Mu prowadzić się za rękę” – wołał papież Benedykt XVI do
dzieci w 2007 roku.
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