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Witam Szanownych Rodziców i Drogie Dzieci ! 

Mam świadomość, że takie zdalne nauczanie nie jest proste i że są 

takie treści, które dla dzieciaków są niezrozumiałe.  

 

ZACZYNAMY!!! 

Temat Mój czynny i świadomy udział we Mszy Świętej 

 

Wyobraź sobie, że dostałeś zaproszenie na urodziny do ulubionej koleżanki czy kolegi. 
– Jak przyjmuje się takie zaproszenie? 
– Jak przygotowujemy się do takiej uroczystości? 
W drodze na urodziny układamy sobie życzenia. Kiedy jesteśmy już blisko domu osoby 
zapraszającej, w sercu czujemy ogromną radość.Wchodzimy, składamy życzenia i czujemy 
się wspaniale wśród tych, których lubimy i którzy wzajemnie darzą nas swoją przyjaźnią. 
Pan Jezus również przygotowuje dla nas uroczyste przyjęcie i zastawia dla nas stół. 
 
Podobnie jak na przyjęciu jest chwila na przywitanie, składanie życzeń i wręczenie 
prezentów, jest czas rozmów, czas podawania poszczególnych dań i ich spożywania i czas 
pożegnań – tak i Msza Święta ma w określony porządek. 
 
Wyróżniamy w niej cztery główne części, które poznamy teraz bliżej. 
 
OBRZĘDY WSTEPNE 
Kiedy zadzwoni dzwonek, wstajemy, żeby całym sercem włączyć się w przeżywanie Mszy 
Świętej. Pieśń na wejście przypomina nam, że jesteśmy rodziną Bożą i uczestniczymy w 
uczcie Jezusa. Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go, wyznając w ten sposób miłość do 
Chrystusa. Następnie uroczyście czynimy znak krzyża, przez co wyznajemy naszą wiarę. W 
obecności Jezusa, który nas kocha, nie możemy zapomnieć o grzechach i przewinieniach, 
które popełniliśmy w ciągu tygodnia. Abyśmy mogli przyjąć Jego wielkie dary, musimy 
najpierw oczyścić serca. Następnie słowami hymnu „Chwała na wysokości Bogu” chwalimy 
Boga, który jest w niebie, i wyznajemy, że pokój jest Jego darem. Kapłan zachęca nas wtedy 
do modlitwy słowami: „Módlmy się”. W chwili ciszy przedstawiamyswoje prośby Bogu, a 
kapłan wypowiada je głośno. 
 
 
LITURGIA SŁOWA 

Co się dzieje później? (wszyscy siadają, aby słuchać słowa Bożego) 
Ta część Mszy Świętej, w której słuchamy słowa Bożego, nazywa się liturgią 
słowa. 

 



LITURGIA EUCHARYSTYCZNA  
 
Kapłan modli się i ofiaruje te dary Bogu, prosząc, aby je przyjął i przemienił w Ciało i Krew 
Jezusa. Ta część Mszy nazywa się liturgią eucharystyczną. 
 
OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA 
 
Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew i wszyscy, którzy są 
przygotowani, przyjmują Go do swojego serca. Następnie kapłan modli się z nami, 
błogosławi nas i posyła na cały świat, abyśmy wszystkim mówili o dobrym Bogu. Są to 
„obrzędy zakończenia” Mszy Świętej. 
 
ZADANIA 

 Zastanów się, z jakich części składa się Msza Święta. Uzupełnij podpisy zdjęć odpowiednimi 

wyrazami z ramek. Zapamiętaj części Mszy Świętej we właściwej kolejności. 

 Pokoloruj zaproszenie na uroczystą Mszę Świętą z okazji twojej Pierwszej Komunii. Podpisz je 

swoim imieniem i pokaż bliskim. 

 
 

    

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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