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Inspiracją do Kursu był (m.in.) dorobek

o.

Jana Góry OĘ który poznawaliśmy organizując obozy skautowe w dominikańskim ośrodku w Jamnej

Skautowy Kurs Ptzygotowuf ący
do Bierzmowania
Jak wykorzystać potencjał rodzin?

Inspiracji było wiele. U podstaw Skautowego Kursu Przygotowującego do Bierzmowania legły, między innl.łni: program

To obrazek dobrze znany z naszych parafii. Pod koniec
Mszy św.do kościoławchodzą nastolatkowie, aby uzyskaó
w indeksie do bierzmowania potwierdzenie udziału w liturgii. Po otrzymaniu wpisu wybiegają jak na skrzydłach.
I nawet trudno im się dziwić, bo skoro uczestniczą w jakiejśbiurokratycznej procedurze, to chcą mieó ją jak naj-

formacyjny o. Jana Góry OP na podstawie pism św.Jana

szybciej za sobą. Czy ktośz dorosłych miałĘ przyjemność

dla błahosteĘ idźcie zawsze dalej, do wielkich spraw. Młodzi,

Pawła II do młodzieży, Kompendium Katechizmu Kościoła
Katolickiego i nauczanie biskupa Roberta Barrona z Los Angeles, a takze projekt ,,Postcresima", realizowany na Drodze

Neokatechumenalnej.,,Postawcie na wielkie ideały, na wielkie
sprawy. My chrześcijanie nie zostaliśmy wybrani przezPana

w przesiadl,waniu w wydziale komunikacji? Załatwiamy zaryzykujcie
sprawę i wychodzimy.

życie dlawielkich ideałów!"

-

mówił papież Fran-

ciszek w lonrietniu zor3 roku do kandydatów do bierzmowania.

Postanowiliśmy szukać tych ideałów razem z młodlłni.
Trudno jednak nie odczuwać ża7l, że ci młodzi zniechęcają

Pomysł Skautowego Kursu do Bierzmowania mogliśmy
tozpocząć, a następnie kontynuować w klubie rodzinnym
o,,sakramencie dojrzałościchrześcijańskiej", a jednocześniesą traktowani bez zaufania. Że u zarania dorosłości ,,Stolica Mądrości", działającym w ramach Caritas Diecepoznają Kościółnie jako wspólnotę, ale jako vząd. Czy zji Warszawsko-Praskiej na warszawskiej Pradze. Rodziny,
się do czegoś, co powinno być ich przygodą życia. Że słyszą

będą w stanie taki Kościółlubić i się z nim utożsamiać?
Czy będą chcieli go bronić, jeżeli ptzyjdzie taka potrzeba?

które się tam spotykają, wspierają się nawzajem i chcą two-

Te refleksje towarzyszyły nam dwa lata temu, kiedy za-

Skautowy Kurs Przygotowujący do Bierzmowania zaplano-

stanawialiśmy się nad przygotowaniem do sakramentu
bierzmowania naszych skautek i skautów z otganizacji
Wędrownic/. Wędrownicy to skauting rodzinno-parafialny, którego celem jest zakorzenienie młodych w lokalnej

wany jest na dwa ]ata i zawiera zo cykli po trzy spotkania:

wspólnocie. Stąd zaangażowanie w wiele posług, aktywny
udział w liturgii, w imprezach parafialnych, czyw utrzyma-

-

rzyć dobre środowisko rówieśnicze d]a swoich dzieci.

z

mentorami _ o których niżej, młodzieżowego i z księdzem,

w ramach nabożeństwa pokutnego. Jest on fascynującą
przygodą w drodze do kolejnego

-

po chrzcie i Eucharystii

sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego. Taka jest

niu porządku. Także zbiórki Wędrowników przygotowują

właśnieperspekt},wa bierzmowania - zakończenie wtajemniczenia, a nie dojrzałośó."Dojrzałościąchrześcijańską jest

do życia wspólnotowego, zawierają spotkania formaryjne,

wszakże świętość,
do której wszyscy dążymy.

wspólną lekturę Pisma Świętego

i modlitwę. Dla

naszej

młodzieży chcieliśmy takiego przygotowania do bierzmo-

Każda osoba biorąca udział w kursie jest pod opieką men-

wania, które będzie żywe, radosne i autentyczne.

torów, sakramentalnych małżonków, starających się na
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