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Witam Was bardzo serdecznie! 

Mam dla Was list. Przeczytajcie go proszę: 

„dzieo Pierwszej Komunii św. to najszczęśliwszy dzieo. To dzieo, w którym Kościół daje małym 

dzieciom to, co ma największego: samego Pana Jezusa” (ks. Jan Twardowski) 

1. Dlaczego dzieo pierwszej Komunii św. jest najszczęśliwszym dniem? 

Aby odpowiedzied na to pytanie, zaproponuję Wam podróż w wyobraźnię. Proszę usiądźcie 

wygodnie, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście apostołami. Siedzicie przy stole w 

Wieczerniku. Jesteście szczęśliwi, bo jest z Wami Chrystus, który łamie chleb i podaje 

każdemu z Was, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyocie na 

moją pamiątkę!”. Następnie podaje kielich z winem i mówi: „ Ten kielich to Nowe Przymierze 

we Krwi mojej, która za was będzie wylana” 

Teraz proszę otwórzcie oczy. 

Pomyślcie, co czuliście, gdy wyobrażaliście sobie, że jesteście apostołami? 

Co czuliście, kiedy Pan Jezus powiedział, że za Was się ofiaruje? 

2. To właśnie w Wieczerniku Pan Jezus dał apostołom coś najcenniejszego- dał im samego 

siebie. My też jesteśmy zaproszeni  do Wieczernika. Podczas każdej Mszy św. pan Jezus 

pragnie zagościd w naszych sercach. Przychodzi do nas pod postacią chleba i wina. Pragnie, 

abyśmy jak apostołowie poczuli szczęście i radośd.  

3. Co to znaczy w pełni uczestniczyd we Mszy św.? 

Przeczytajcie drugi list, tym razem przesłany przez Jana Pawła II: 

„ Zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś macie po raz 

pierwszy przyjąd do waszych serc Pana Jezusa jako pokarm wiecznego zabawienia. Dzisiaj, 

gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąd białą postad chleba, kapłan wypowie słowa: 

„Ciało Chrystusa”, a każdy z was odpowie : „Amen”. Amen- to znaczy „wierzę, „przyjmuję z 

wiarą”. Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto wy, mali 

chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tajemnicy uczestniczyd w pełni. Komunia święta- 

to właśnie pełne uczestnictwo w Eucharystii” 

4. Zadanie domowe- proszę uzupełnijcie dwiczenie 1, 2, 3 ze strony 61. 

 


