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Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci! 

Temat: Pan Jezus jednoczy nas w Komunii Pan Jezus   

 

 

 
 
UCZTA                                      MSZA ŚWIĘTA 
gospodarz                                 Pan Jezus 
goście                                       ludzie ochrzczeni, goście, Kościół 
stół                                            ołtarz 
potrawy                                     Ciało i Krew Pana Jezusa 

 

 
Msza Święta jest ucztą. Jesteśmy na nią zaproszeni przez Pana Jezusa. Gromadzimy się w Jego domu 

przy stole, czyli przy ołtarzu. Przez słuchanie słowa Bożego i udzielanie na nie odpowiedzi 

przyjmujemy zaproszenie do spożywania Pokarmu. 

Aby dobrze przygotować się do przyjęcia Ciała Pana Jezusa w Komunii Świętej, powinniśmy pamiętać 

o poście eucharystycznym. Godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej nie 

powinniśmy nic jeść. 

 

Do każdej uczty trzeba się przygotować. 

Jeżeli wybieramy się na jakąś uroczystość to specjalnie się ubieramy, przygotowujemy. Podczas Mszy 

Świętej szczególnie uroczystym momentem jest Komunia Święta. Uczestniczyć w pełni w Uczcie 

Jezusa mogą tylko ci, którzy żyją w zgodzie ze wszystkimi i na nikogo się nie gniewają. Dlatego przed 

Komunią Świętą ksiądz wzywa nas: „Przekażcie sobie znak pokoju”. Na te słowa możemy uścisnąć 

dłonie tym, którzy stoją najbliżej nas, lub skinąć w ich kierunku głową, uśmiechając się serdecznie. 

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że choćby całe życie przygotowywał się do takiej uczty (Komunii 

Świętej) i tak nigdy nie będzie jej godzien. Jezus jest święty, bez grzechu, a my jesteśmy grzeszni. Kto 

chce Go przyjąć, staje przed Nim z pokorą, zaprasza do serca. 

Przed Komunią Świętą mówimy do Jezusa, który chce przyjść do nas: „Panie, nie jestem godzien…” 

Gdy kapłan ukazuje Chleb eucharystyczny i mówi: „Ciało Chrystusa”, 

odpowiadamy – „Amen”.  

Dajemy w ten sposób poznać naszą wiarę w obecność Pana Jezusa w chlebie i 

zapraszamy Go do naszego serca. 



 

 

 
Dar Pierwszej Komunii Świętej 
Amelka stała przy otwartym oknie i zachwycała się pięknem majowego wieczoru. Powietrze 
wypełniał zapach bzu, konwalii i fiołków. Na gałęzi jaśminu śpiewał słowik. Dziewczynka pragnęła 
zapamiętać na zawsze każdą chwilę tego pięknego, kończącego się dnia. W jej pamięci 
przesuwały się barwne obrazy dzisiejszych wydarzeń: odświętnie udekorowany kościół, 
błogosławieństwo rodziców, wzruszenie dziadków, serdeczne życzenia i uśmiechy gości, 
koleżanki i koledzy tak piękni i szczęśliwi, że aż trudni do rozpoznania, i ta tak długo oczekiwana 
chwila, chwila przyjęcia samego Pana Jezusa. Bardzo chciała zachować ten dzień w swoim sercu. 
Rozejrzała się po pokoju. Wszędzie stały bukiety kwiatów i prezenty, którebardziej ją 
onieśmielały niż cieszyły. 
– Przecież te wszystkie kwiaty i prezenty należą się Tobie, Panie Jezu – myślała 
Amelka, spoglądając na otrzymane podarunki. – To przecież Ty zasługujesz na to, aby Ci 
dziękować. To Ty pozostałeś z nami w Komunii Świętej. Ty, z miłości do nas, złożyłeś w ofierze 
swoje życie. Ty karmisz nas swoim Ciałem. 
Nagle radość dziewczynki zmąciła smutna myśl. 
– To był taki piękny dzień, ale trwał tak krótko, a od jutra czeka mnie znowu tyle trudnych spraw: 
poranne wstawanie, odrabianie zadań domowych, test z angielskiego, wizyta u dentysty, 
sprawdzian z gimnastyki, lektura do przeczytania. 
Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? – zasmuciła się Amelka. 
Zmartwiona podeszła do stolika, na którym leżała pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Wzięła 
obrazek i ostrożnie powiesiła go nam biurkiem. To miejsce przygotowali z tatą już tydzień 
wcześniej. 
– Dzięki temu łatwiej ci będzie pamiętać, że Pan Jezus jest z tobą zawsze, w każdej chwili twojego 
życia: w radości i w smutku, w zdrowiu i w chorobie, kiedy się uczysz i kiedy odpoczywasz – 
przypomniała sobie to, co mówił tato, pokazując jej swoją pierwszokomunijną pamiątkę. Wśród 
wielu pięknych kartek Amelka zauważyła też kartkę z życzeniami od mamy. 



– Kochana córeczko, każdego dnia powierzaj swoje życie Panu Jezusowi – przeczytała Amelka i 
uśmiech pojawił się na jej twarzy. – Kochani rodzice! – pomyślała dziewczynka i uklękła przy 
łóżku, aby ofiarować swoje życie Jezusowi i podziękować Mu za dar Pierwszej Komunii Świętej. 
Słowa, płynące z serca same układały się w szczerą modlitwę: Chcę, byś w moim sercu Panie Jezu 
gościł, prowadząc mnie drogą wiary i miłości. 
Powierzam Ci Panie całe życie moje, 
bo odtąd me serce będzie zawsze Twoje. 
Niech się trudnościami nigdy już nie trapię. 
Jesteś Panie ze mną, więc wszystko potrafię! 

 

 Wpisz w odpowiednim miejscu, jakie słowa wypowiada kapłan, udzielając Komunii Świętej, i 

co należy wtedy odpowiedzieć. Pokoloruj obrazek. 

 

 

 Wpisz w miejsca oznaczone kółkiem swoje imię oraz imiona tych, z którymi pragniesz przyjąć 

Ciało Chrystus 

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117, konderak.a@ssp.palecznica.pl   

Z dzisiejszej lekcji Dzieciaki nie odsyłają żadnych zadań. 

                                                                                                                       Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 
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