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Msza Święta. 
Spotkanie z Panem Jezusem

37

Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich 
narodów. (Mk 11, 17)

W Eucharystii Pan Jezus obecny jest: pod postaciami chleba i wina, 
w osobie kapłana, w Słowie Bożym, a także we wspólnocie ludzi, 
którzy zgromadzili się na Mszy św. w Jego imię.

Pan Jezus zaprasza każdego z nas na to wyjątkowe spotkanie z Nim. 
Czy można to zaproszenie odrzucić i nie wziąć udziału w spotkaniu z Je-
zusem, który bardzo nas kocha i wraz z nami chce wielbić Boga Ojca, 
chce Mu dziękować, chce Go przepraszać oraz prosić Go o pomoc.

Każda Msza Święta składa się z następujących części:
1. Obrzędy wstępne,
2. Liturgia słowa,
3. Liturgia ofiary,
4. Obrzędy zakończenia.
Mszę świętą sprawu-

je kapłan. Wierni w niej 
uczestniczą, czyli mo-
dlą się, śpiewają, odpo-
wiadają na wezwania 
księdza, wstają w od-
powiednim momencie, 
klękają, składają ręce, 
siadają, przystępują 
do Komunii św. Każda 
z tych czynności jest 
modlitwą. 
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37

Napisz nasze odpowiedzi na wezwania kapłana.

1. Kapłan: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

    My: …………………………………………………………………………..........…

2. Kapłan: Pan z wami.

    My: ………………………………………………………………………………………

3. Kapłan: W górę serca

    My: …………………………………………………………………………………………

4. Kapłan: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu

    My: …………………………………………………………………………………………

Zadanie

Z jakich części składa się Msza św.?
Msza św. składa się z czterech części: obrzędy wstępne, 
liturgia słowa, liturgia ofiary, obrzędy zakończenia.

Pytanie
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Zadanie

Uzupełnij zdania wyrazami umieszczonymi w ramce.

Znajdź słowa, które wypowiadamy w czasie Mszy św. i zapisz je.

PANIE, NIE JESTEM ……………………………………., ABYŚ 

………………………….. DO MNIE, ALE ………………………… 

TYLKO ………………………….., A BĘDZIE UZDROWIONA 

………………………………………. MOJA.

.................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

BARANKUMHYBOŻYJKUTKTÓRYLJHGGŁADZI 
SZUIOYGRZECHYOUTPŚWIATAMNIZMIŁUJ 
DASFSIĘBGFNADTYRNAMI.

37

POWIEDZ , GODZIEN, SŁOWO, DUSZA, PRZYSZEDŁ

1. Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi,
pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.

Ref.: O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie,
o Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

2. Nie jestem godzien, Panie,
byś w sercu moim był.
Tyś królem wszego świata,
a jam jest marny pył.

Ref.: O szczęście niepojęte,
Bóg sam odwiedza mnie,
o Jezu, wspomóż łaską,
bym godnie przyjął Cię.

Piosenka
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38
Msza Święta - obrzędy wstępne

Obrzędy poprzedzające Liturgię Słowa (…) mają cha-
rakter wstępu, wprowadzenia i przygotowania. 

(Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego)

Obrzędy wstępne to pierwsza część Mszy Świętej, która poprzedza 
liturgię słowa Bożego. Celem obrzędów wstępnych jest stworzenie 
wspólnoty wśród wiernych oraz przygotowanie się do uważnego 
słuchania słowa Bożego i godnego sprawowania Eucharystii. Na po-
czątku Mszy Świętej kapłan przyklęka i z głębokim szacunkiem całuje 
ołtarz. Następnie wita się ze zgromadzonymi, rozpoczynając od znaku 
Krzyża Świętego. Abyśmy mogli spotkać Pana Jezusa, musimy także 
zatroszczyć się o nasze serce, dlatego w obrzędach wstępnych na-
stępuje także akt przeproszenia za nasze grzechy. Obrzędy te kończy 
hymn uwielbienia Pana Jezusa, dlatego zgromadzeni na Mszy Świętej 
śpiewają Chwała na wysokości.
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Co jest celem obrzędów wstępnych w czasie Mszy św.?
Celem obrzędów wstępnych jest stworzenie wspólnoty 
wśród wiernych oraz przygotowanie się do uważnego słu-
chania słowa Bożego i godnego sprawowania Eucharystii.

Pytanie

Zadanie
Na kolorze zielonym wklej słowa kapłana, na kolorze niebieskim 
odpowiedzi ludzi. 

Rozszyfruj ukryty napis i uzupełnij zdanie.

Słowo GLORIA oznacza
……...............……………………………….

%     &      #      @      $     @

@ # $ % &

A W Ł C H

38

KAPŁAN LUD
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Uzupełnij brakujące wyrazy w hymnie Chwała na wysokości 
Bogu.

Zadanie

Sprawdź, czy umiesz na pamięć:
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo 
zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja 
wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze 
Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę 
za mnie do Pana Boga naszego.

38

Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 
Chwalimy Cię.
Błogosławimy Cię.
Wielbimy Cię. 
Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, 
bo wielka jest chwała Twoja. 
Panie Boże, Królu nieba, 
Boże Ojcze wszechmogący. 
Panie, Synu Jednorodzony, 
Jezu Chryste. 
Panie Boże, Baranku Boży, 
Synu Ojca. 
Który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami. 
Który gładzisz grzechy świata, 
przyjm błaganie nasze. 
Który siedzisz po prawicy Ojca, 
zmiłuj się nad nami. 
Albowiem tylko Tyś jest święty. 
Tylko Tyś jest Panem. 
Tylko Tyś Najwyższy, 
Jezu Chryste. 
Z Duchem Świętym 
w chwale Boga Ojca. Amen.

Chwała na .................................. Bogu 
a na ziemi ........... ludziom dobrej woli. 
Chwalimy Cię.
.................................................... 
Wielbimy Cię. 
.................................................... 
Dzięki Ci składamy, 
bo wielka jest ......................... Twoja. 
Panie Boże, Królu nieba, 
Boże Ojcze .......................................... 
Panie, Synu Jednorodzony, 
.............................................................. 
Panie Boże, Baranku Boży, 
.............................................................. 
Który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami. 
Który gładzisz grzechy świata, 
........................ .......................... nasze. 
Który siedzisz po prawicy Ojca, 
zmiłuj się nad nami. 
Albowiem tylko Tyś jest ....................... 
Tylko Tyś jest Panem. 
Tylko Tyś Najwyższy, 
Jezu Chryste. 
Z Duchem Świętym 
w chwale ....................... ........................
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Liturgia słowa Bożego – słuchamy 
i odpowiadamy na słowo Boże

39

Najważniejszymi elementami liturgii słowa są czyta-
nia Pisma Świętego oraz Credo.

(Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego)

Po zakończeniu obrzędów wstępnych na Mszy Świętej rozpoczyna 
się liturgia słowa Bożego, w czasie której do wszystkich zebranych 
w kościele Pan Bóg przemawia słowami Pisma Świętego. Najpierw, 
siedząc, słuchamy, jak lektor czyta słowa Pisma Świętego; potem 
słuchamy psalmu, który śpiewa kantor albo organista. Następnie, 
stojąc, słuchamy słów Ewangelii, która opowiada nam o życiu i na-
uce Pana Jezusa. W niedzielę i święta kapłan wyjaśnia słowo Boże 
w kazaniu. Na usłyszane słowo Boże ludzie odpowiadają wyznaniem 
wiary i modlitwą. W ten sposób przygotowujemy się do liturgii ofiary.
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Przeczytaj po cichu tekst wyznania wiary. Następnie podkreśl 
w tekście słowo „wierzę”.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela 
nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 
I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzo-
nego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg 
z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga praw-
dziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez 
Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zba-
wienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również 
za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. 
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił 
do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale 
sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. 
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca 
i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwiel-
bienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, 
święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest 
na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Zadanie

Co robimy w czasie liturgii słowa?
W czasie liturgii słowa modlimy się i słuchamy słowa Bożego.

Pytanie
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Zadanie

Połącz strzałkami właściwą odpowiedź.

Ułóż wezwania do modlitwy wiernych.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby …………………….
………………………………………………………………………………..
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
2. Módlmy się za papieża Franciszka ………………………
………………………………………………………………………………..
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
3. Prosimy za nas samych ……………………………………….
…………………………………………………………………………….....
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
4. ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

I czytanie    wiernych
śpiewamy    ze Starego Testamentu
II czytanie    psalm
Ewangelia według świętego Mateusza, Marka, Łukasza, Jana
w niedzielę i święta słuchamy z Nowego Testamentu
modlitwa    kazania 

39
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Msza Święta -

Pan Jezus ofiarował się za nas

Z rąk kapłańskich przyjmij Panie, tę ofiarę chleba 
wina, co się wkrótce dla nas stanie Krwią i Ciałem Twe-
go Syna.       (z pieśni)

W czasie każdej Mszy Świętej Pan Jezus ofiaruje siebie, tak jak 
uczynił to na krzyżu. Ofiara Chrystusa na krzyżu i ofiara Eucharystii 
są jedną ofiarą, tylko sposób ofiarowania jest inny: w sposób krwawy 
na krzyżu, w sposób bezkrwawy w Eucharystii. W czasie Mszy Świętej 
kapłan przygotowuje chleb i wino: staną się one prawdziwym ciałem 
i prawdziwą krwią Pana Jezusa ofiarowaną za nas. Kiedy kapłan skła-
da na ołtarzu dary ofiarne, my także powinniśmy złożyć Bogu swój 
dar. Może nim być modlitwa, dobry uczynek, nasze radości i troski, 
nasza miłość i ufność. To wszystko zostanie ofiarowane Bogu Ojcu 
razem z ofiarą Chrystusa. 
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Co to jest Msza Święta?
Msza Święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której 
Pan Jezus, pod postaciami chleba i wina, ofiaruje się za 
nas swemu Ojcu.

Czym różni się Msza Święta od ofiary na krzyżu?
Msza Święta różni się tym od ofiary na krzyżu, że na krzy-
żu Pan Jezus ofiarował się za nas w sposób krwawy, a we 
Mszy Świętej ofiaruje się w sposób bezkrwawy.

Co czyni kapłan we Mszy Świętej w czasie przygotowania darów 
ofiarnych?

Kapłan podczas przygotowania darów ofiarnych składa na 
ołtarzu chleb i wino, które staną się ciałem i krwią Pana 
Jezusa.

Pytanie

Zadanie
Połącz obrazki z prawidłowym podpisem i uzupełnij zdanie.

W czasie każdej Mszy św. Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu, 
tak jak ofiarował się za nas na krzyżu. Na krzyżu ofiara ta dokonała 
się w sposób …………………………………………….., a w czasie Mszy św. 
ofiara ta odbywa się w sposób ………………………………………… . 

40

OFIARA BEZKRWAWA OFIARA KRWAWA
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Wpisz w serce to, co ty chciałbyś podarować Panu Jezusowi.

Naucz się na pamięć następującej modlitwy i spróbuj świado-
mie odmawiać ją podczas Mszy św.:

Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich 
na cześć i chwałę swojego imienia, 
a także na pożytek nasz 
i całego Kościoła świętego.

Zadanie

.................
................
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Msza Święta - Pan Jezus karmi nasze 
dusze

41

Tak jak chleba i bardziej niż chleba potrzebuje on 
bowiem Boga.  (Benedykt XVI)

Przed swoją męką Pan Jezus chciał się pożegnać ze swoimi ucznia-
mi i kazał urządzić dla nich wieczerzę. Ponieważ już więcej w ten 
sposób nigdy nie mieli się spotkać, dlatego uczynił dla nich coś wy-
jątkowego. W czasie Ostatniej Wieczerzy 
Pan Jezus przemienił chleb w swoje ciało. 
Następnie powiedział: „bierzcie i jedzcie”, 
połamał chleb i rozdał go Apostołom. Kie-
dy Apostołowie zjedli chleb, który był cia-
łem Pana Jezusa, to Pan Jezus zamieszkał 
w nich. Nakarmił ich dusze. To była pierwsza 
na świecie Komunia Święta. Podobnie Pan 
Jezus uczynił z winem. Przemienił je w swoją 
krew i podał uczniom. W czasie Mszy Świętej 
te same słowa wypowiada kapłan i przemie-
nia chleb i wino w ciało i krew Pana Jezusa. 
Przemienienie chleba i wina w ciało i krew 
Pana Jezusa nazywamy przeistoczeniem.
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Uzupełnij zdanie słowem, które ułoży się z sylab, po wykonaniu 
działań matematycznych, zapisując wyniki od najmniejszego 
do największego.

Która postać przyjęła prawidłową postawę w czasie przeisto-
czenia – najważniejszej części Mszy św.?

Z podanych wyrazów zapisz odpowiedź na wezwanie kapłana: 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................

Oto wielka tajemnica wiary.

Głosimy, chwale, Panie, przyjścia, śmierć, wyznajemy, Twoją, 
oczekujemy, zmartwychwstanie, Jezu, Twoje, i, Twego, w. 

Zadanie

Co dzieje się podczas przeistoczenia we Mszy Świętej?
Podczas przeistoczenia we Mszy Świętej kapłan przemienia 
chleb i wino w ciało i krew Pana Jezusa.

Pytanie

NIE IS PRZE CZE TO

10 + 12 2 x 4 23 - 19 25 - 5 7 + 7

W czasie każdej Mszy Świętej kapłan przemienia chleb i wino 
w ciało i krew Pana Jezusa. Ten moment we Mszy św. nazywa 
się ..........................................................................
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Pan Jezus przychodzi do mnie 
w Komunii Świętej

42

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja 
jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało 
i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 55–56)

Komunia Święta to niezwykłe spo-
tkanie. Jezus przychodzi  do nas i jed-
noczy się z nami. Jesteśmy wtedy tak 
blisko Pana Jezusa, że za życia na zie-
mi nie można być bliżej. Przyjmujemy 
więc w ten sposób w swoim sercu 
niezwykłego Gościa. Dlatego musi-
my dobrze się przygotować na Jego 
przyjęcie.

Jak się przygotować na przyjęcie 
Komunii Świętej?

a)  Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, czyli nie mieć grzechu 
ciężkiego. Gdyby ktoś przyjął Komunię Świętą, mając grzech 
ciężki, popełnia grzech świętokradztwa.

b)  Grzechy lekkie gładzi żal za grzechy, który odmawiamy na po-
czątku Mszy Świętej.

c)  Przed przystąpieniem do Komunii Świętej należy zachować  
post eucharystyczny przez jedną godzinę. Oznacza to, że przez 
jedną godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej nic nie jemy 
i nie pijemy, z wyjątkiem wody. Woda nie łamie postu.

d)  Msza św. jest najpiękniejszą i najważniejszą modlitwą, która 
przygotuje nas na przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca. 
Dlatego w czasie Mszy św. ważne jest skupienie. 

e)  Do Komunii Świętej należy podejść poważnie i z godnością, ze 
złożonymi rękami.
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Wykreśl z tabeli wyrazy: ZNAK, KOMUNIA, ŁASKA, LITURGIA, 
DUSZA, PSALM, SUMIENIE, ŻAL, OFIARA, DAR, MSZA ŚW.
Z pozostałych liter odczytaj wyrazy i uzupełnij zdanie pod tabelką.

Naucz się na pamięć modlitwy.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko 
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. 

Uzupełnij zdania
1.  Post eucharystyczny trwa ……………..……… przed przyjęciem 

Komunii Świętej.
2.  Przyjmując Komunię Świętą, nasza dusza musi być bez  

……………..…………..  ciężkiego.

Zadanie

Co to jest Komunia  Święta?
Komunia Święta jest to spożywanie ciała i krwi Pana Jezusa 
pod postaciami chleba i wina.

Pytanie

K O M U N I A C
I A M S Z A Ś W
Ł P S A L M A I
D A R K R Ż A L
Ł A S K A W I P
S U M I E N I E
A D U S Z A N A
L I T U R G I A
J E O F I A R A
Z Z N A K U S A

Komunia Święta jest to spożywanie ………………………………..  
…….  ………………………………….  ………………………………………….  
………………………………………… pod postaciami chleba i wina.
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Moje dziękczynienie

43

Pozostań ze mną, Panie!     (Ojciec Pio)

Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, przez pewien czas jesteśmy 
bardzo blisko Pana Jezusa. Są to wyjątkowe chwile. Co wtedy należy 
czynić? Należy przez chwilę trwać przy  Panu Jezusie i cieszyć się 
obecnością niezwykłego Gościa, uwielbiać, oddać cześć. Dlatego po 
przyjęciu Komunii św. klęka się i wiele ludzi zasłania twarz rękoma 
po to, by się lepiej skupić. Jest to czas dziękczynienia, w którym 
adorujemy Pana Jezusa obecnego w naszym sercu. Można wtedy 
własnymi słowami wyrazić podziękowanie Panu Jezusowi, opowiedzieć 
Mu o swoich radościach, smutkach, tajemnicach. Można też o coś 
ważnego poprosić dla siebie, dla rodziny czy innych bliskich osób. To 
ma być osobista rozmowa. Można też odmówić jakąś odpowiednią 
modlitwę. Czasami w tym momencie w kościele zapada chwila ciszy, 
aby wszyscy mogli skupić się na dziękczynieniu. Czasami jest śpiewana 
pieśń, która dziękczynienie wyraża. Należy wtedy razem z wszystkimi 
śpiewać i pieśnią wyrazić Panu Jezusowi swoją wdzięczność. 
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Do modlitwy dziękczynienia trzeba się przygotować: pomyśl 
wcześniej o tym, co chcesz Panu Jezusowi powiedzieć w dniu 
Pierwszej Komunii św. Pomoże nam w tym to ćwiczenie. Należy 
dokończyć zdania. Następnie odnaleźć na końcu książki kart-
kę z napisem SEKRET i delikatnie nakleić, zasłaniając napisany 
tekst, aby mógł on pozostać tajemnicą. 

1. Już gościsz, Jezu, w sercu mym;
dzień ten jest szczęścia mego dniem.
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
bądźże uwielbion, Boże mój.

2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój?
Chcę ofiarować zapał swój,

By zawsze pełnić wolę Twą,
zachować czystą duszę mą.

3. Jezu, pozostań w sercu mym,
tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
Dopomóż mi w godzinie złej,
wytrwać w miłości, Jezu, Twej. 

Panie Jezu, wierzę, że teraz ze mną jesteś. Cieszę się. Uwielbiam 
Cię, adoruję, chcę ci powiedzieć ………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
Chcę Ci podziękować za
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Proszę Cię o 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Chcę ci jeszcze powiedzieć, że 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Zadanie

Piosenka
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Obrzędy zakończenia – 
Pan Jezus nam błogosławi

44

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpro-
mieni oblicze swe nad tobą.   (Lb 6, 24)

Na zakończenie Mszy św. kapłan udziela wiernym błogosławień-
stwa: kreśli dłonią znak krzyża i mówi: Niech was błogosławi Bóg 
wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Wtedy wszyscy odpo-
wiadają: Amen.

Błogosławić, to znaczy życzyć komuś szczęścia. Jeśli nam Bóg bło-
gosławi, to znaczy, że mamy Jego zgodę na to, co robimy i  obdarza 
nas pomyślnością. Oprócz błogosławieństwa, które otrzymujemy 
na koniec Mszy św., błogosławi się także niektóre przedmioty i po-
karmy:

– w Wielką Sobotę święcimy pokarmy, 
– 2 lutego święcimy świece (gromnice),
– 3 lutego – błogosławieństwo gardła (dwoma świecami) ku czci 

św. Błażeja,
– 5 lutego – błogosławieństwo wody i chleba ku czci św. Agaty,
– 15 sierpnia – błogosławieństwo ziół i kwiatów,
– w każdym domu mamy także poświęcone obrazki, różańce, 

krzyżyki.
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Słowa, które wypowiada kapłan w obrzędzie zakończenia Mszy 
św. zapisz w tabeli na polach koloru niebieskiego, a słowa, które 
wypowiadają wierni – na polach koloru żółtego.

PAN Z WAMI  •  BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI
NIECH WAS BŁOGOSŁAWI…   •  AMEN, 

I Z DUCHEM TWOIM   •   IDŹCIE W POKOJU CHRYSTUSA

Rozwiąż działania, a następnie wpisz sylaby zgodnie z wynikiem 
od najmniejszego do największego.

Zadanie

44

KAPŁAN WIERNI

............................................

............................................
.......................................
.......................................

...........................................

...........................................
......................................
.....................................

..........................................

..........................................
.....................................
.....................................

..........................................

..........................................
.....................................
.....................................

SŁA BŁO SŁA ZE WIEŃ GO RO NIA STWA

4 x 5 2 + 1 10 – 5 20 – 6 6 + 5 5 – 1 10 + 3 5 x 5 2 x 6

Obrzędy Mszy św. kończy obrzęd  
 …………….   …………..  …………….   ……………   ……………..

i ……….    ………..    ………….    ………….  .
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Zadanie
Połącz datę z odpowiednim rysunkiem.

Błogosławieństwo
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, 
niech cię obdarzy swą łaską. 
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje 
i niech cię obdarzy pokojem. 

   5 lutego  15 sierpnia  3 lutego 2 lutego 

44

VI
Panie Jezu, dziś przychodzisz 

także do mnie

Modlitwa



VI
Panie Jezu, dziś przychodzisz 

także do mnie
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Trwać w przyjaźni z Panem Jezusem. 
O regularnej spowiedzi św.

45

Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu 
i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza.

(Papież Franciszek)

Każdy człowiek popełnia błędy i mimo dobrych postanowień 
każdemu zdarza się zasmucić Boga i popełniać grzechy. Dlatego nie 
wystarczy wyspowiadać się raz w życiu. Pierwsza spowiedź powinna 
zapoczątkować regularne korzystanie z sakramentu pokuty. Co jakiś 
czas, najlepiej raz w miesiącu, dobrze jest przygotować się i oczyścić 
swoją duszę. Jeżeli popełniło się grzech ciężki, należy przystąpić do 
sakramentu pokuty najszybciej jak to możliwe. Pan Bóg nigdy nie 
zniechęci się naszymi grzechami. Zawsze jest gotów nam przebaczyć, 
jeśli tylko skruszeni o to Go poprosimy. 

Jeżeli chodzimy do spowiedzi św. co miesiąc, to możemy często 
przystępować do Komunii Świętej. Dzięki temu trwamy w przyjaźni 
z Panem Jezusem i staramy się nie stracić łaski uświęcającej. 
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45
Na rysunku dorysuj człowieka, który żyje w przyjaźni z Panem 
Jezusem.

Uzupełnij zdanie, wykorzystując wyrazy zamieszczone w ramce.

zadowolony,  pokój,  radosny,  sercu

Jeśli ktoś żyje w przyjaźni z Panem Jezusem, ten 
ma ………………................……. w ……………………………………….., 
jest ........................................... i ……………………......….   

Zadanie
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Zadanie
Naucz się formuły spowiedzi (kolor czerwony), której będziesz 
używać w każdej kolejnej spowiedzi.

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus  Chrystus.

Ksiądz: Na wieki wieków. Amen

Dziecko: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Jestem uczniem. Mam osiem (dziewięć) lat. 
Ostatni raz spowiadałem(łam) się…
Pokutę wypełniłem(łam), grzechu nie zataiłem(łam).
Pana Boga obraziłem(łam) następującymi grzechami.

Wymień wszystkie swoje grzechy, które popełniłeś i przypomniałeś sobie 
w rachunku sumienia. Wyznanie grzechów zakończ słowami:

Dziecko:  Więcej grzechów nie pamiętam. Żałuję za nie i pragnę się po-
prawić. 

Następnie kapłan udzieli pouczenia i wyznaczy pokutę.
Potem kapłan wypowie słowa rozgrzeszenia:

Ksiądz: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć 
i zmartwychwstanie swojego Syna  i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie 
grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.  
I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA  I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Dziecko: Amen

Na zakończenie obrzędu kapłan mówi:

Ksiądz: Wysławiajcie Pana, bo jest dobry. 

Dziecko: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. 

Kapłan zapuka, a ty powiedz:

Dziecko: Bóg zapłać.

Udaj się do ławki, aby podziękować Panu Bogu i odmówić zadaną przez 
księdza pokutę (np. modlitwę).

45
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46
Odnawiamy nasze 

przyrzeczenia chrzcielne

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pra-
gnę szczerze…  (z pieśni)

Zanim kapłan udzielił wam sakramentu chrztu świętego, wasi 
rodzice i rodzice chrzestni w waszym imieniu złożyli przyrzeczenie. 
Zobowiązali się, że będą wychowywać was w wierze katolickiej, 
nauczą was wszystkich zasad wiary. Teraz czekacie na spotkanie 
z Panem Jezusem, w waszych sercach rośnie tęsknota i miłość do 
Niego. Zanim więc Pan Jezus przyjdzie do was w Komunii Świętej, 
musicie Mu po raz pierwszy w życiu, już osobiście, powiedzieć to, 
co rodzicie powiedzieli w waszym imieniu w dniu chrztu świętego.
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Zadanie

Napisz, gdzie i kiedy przyjąłeś sakrament chrztu świętego i kto 
w twoim imieniu wypowiedział treść przyrzeczeń chrzcielnych?

Napisz, dlaczego odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne 
przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..............................................….

Data  sakramentu chrztu św.: 

…………………………………………………………………………………………….
Miejsce:  

……………………………………………………………………………………………………
Rodzice:

…………………………………………………………………………………………………
Rodzice chrzestni:

……………………………………………………………………………………………………

46



Katecheza

135

K: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech 
nie opanował?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wy: Wyrzekam się.
K: Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, 
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który 
powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, ob-
cowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała 
i życie wieczne?
W: Wierzę.
K: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przyka-
zania Boskie i kościelne?
W: Przyrzekam.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie 
jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 
W: Amen.
K: Przez chrzest staliście się świątynią Boga. Na podziękowanie za 
wszystkie dobrodziejstwa odmówmy wspólnie:
W: W imię Trójcy Przenajświętszej, w imię Ojca, który nas stworzył, 
i Syna, który nas odkupił, i Ducha Świętego, który nas uświęcił, wobec 
Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Bogarodzicy, naszych Aniołów 
Stróżów, naszych świętych patronów, i wszystkich świętych, wobec tu 
zgromadzonych wiernych  odnawiamy przymierze przy chrzcie świętym 
zawarte. Postanawiamy żyć i umierać w wierze świętej katolickiej. Po-
zostaniemy wierni Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ojcze Przed-
wieczny, użycz nam do tego Twej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego, 
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen. 

Przeczytaj.

46
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Uroczysty dzień 
Pierwszej Komunii Świętej

47

Już gościsz, Jezu, w sercu mym, dzień ten jest szczęścia 
mego dniem.             (z pieśni)

Dzień Pierwszej Komunii Świętej to jeden z najpiękniejszych dni 
w życiu. Długo i intensywnie trzeba było się na ten dzień przygotowy-
wać. Nie trać nigdy radości ze spotkania z Jezusem, często przyjmuj 
Go do swego serca, a Ten, który jest ukryty w białej Hostii, będzie 
prowadził cię przez całe twoje życie.

Zadanie
Wklej zdjęcie z uroczystości I Komunii Świętej.
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47
Napisz list do rodziców z podziękowaniem za wychowanie 
i przygotowanie uroczystości I Komunii Świętej. Możesz wyko-
rzystać wyrażenia, które znajdziesz w ramce.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................

Zadanie

chrzest święty  – dziękuję  – życie – troska 
– wychowanie – wiara – kościół – miłość – 

uroczystość – modlitwa – radość – 
zmęczenie – uśmiech
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Biały tydzień – czas mojej wdzięczności 
za Pierwszą Komunię Świętą

48

Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest 
bez wątpienia pierwsza Komunia św. – dzień, który 
wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu.

(św. Jan Paweł II)

Pan Jezus zamieszkał w twoim sercu. Przyniósł ci szczęście, ra-
dość i pokój. Karmi cię swoim ciałem i chce być każdego dnia bardzo 
blisko ciebie na zawsze. Od dnia Pierwszej Komunii Świętej możesz 
przyjmować Jezusa do swego serca każdego dnia. Pan Jezus kiedyś 
powiedział: „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto posłyszy mój głos 
i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 
Mną” (Ap 3, 20).

Pomyśl! Czy drzwi twojego serca są zawsze otwarte dla Pana Jezusa?
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48
Św. Tarsycjusz jest wzorem bohaterskiej miłości do Pana Jezusa 
ukrytego w Hostii. Zginął, niosąc Komunię św. uwięzionym chrze-
ścijanom. Ten młody męczennik jest patronem ministrantów. 
Pokoloruj obrazek.

Zadanie

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa 
na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość 
Jezusa promieniowały z Twojego oblicza i dla Niego oddałeś 
radośnie swe młode życie. I my chcemy nosić Jezusa w swym 
sercu. Chcemy ze czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. 
Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez do-
bry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko 
Jemu służyli i do Niego należeli. Amen.

Modlitwa
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Razem z klasą wybieramy się 
na pielgrzymkę

49

W drogę z nami wyrusz Panie, nam nie wolno w miej-
scu stać…       (z piosenki)

Pielgrzymka jest to podróż do miejsc religijnych lub świętych. Mo-
tywem  podjęcia trudu pielgrzymowania jest chęć zadośćuczynienia 
za swoje grzechy lub chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie. Pątnicy 
pielgrzymują także, ażeby wyrazić Bogu wdzięczność. Pielgrzymowa-
nie było już znane w bardzo dawnych czasach, np. w czasach biblijnych 
pielgrzymowano do Jerozolimy na święto Paschy.

Miejscem, do którego pielgrzymowali nasi rodzice, dziadkowie i pra-
dziadkowie jest Góra Świętej Anny. To tam, od bardzo dawna, w małym  
kościółku przechowywana była drewniana figurka przedstawiająca 
św. Annę z Maryją i Panem Jezusem. Tam też wybudowano kalwarię 
z kaplicami upamiętniającymi wydarzenia z męki Pana Jezusa i życia 
Maryi. 
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Rozwiąż działania, potem wpisz sylaby zgodnie z wynikiem od 
największego do najmniejszego, a dowiesz się, jak inaczej na-
zywamy pielgrzymów.

Co zabiorę na pielgrzymkę, a co nie jest mi na niej potrzebne? 
Pokoloruj ramki:
–  na czerwono rzeczy, które są konieczne do zabrania na pielgrzymkę, 
– na zielono, to co niekoniecznie jest mi potrzebne,
– na żółto, to co należy zostawić w domu.

2 + 8                 2 x  10                     30 – 6 
 CY                        PĄ                            TNI

PIELGRZYMI  =  ……………………………

Zadanie

Sportowe
buty

Różaniec

Narty Laptop Plecak ŚpiewnikTort

Telefon
komórkowy

Balowa
suknia

Kurtka
przeciwdeszczowa

Droga
do nieba

1. W drogę z nami wyrusz Panie,
nam nie wolno w miejscu stać.
Gdy zbłądzimy, podaj rękę,
gdy upadniemy – pomóż wstać. 

Ref.  I do serca swego prowadź,  
prowadź nas. 

2. Zabierz smutki, przywróć radość,
osłabionym dodaj sił,

byśmy innym nieść pomogli
ciężar krzyża przez ten świat

Ref.  I do serca swego prowadź,  
prowadź nas.

3. Gdy do Pana odejdziemy,
niech nie płacze po nas nikt.
Bo my przecież z Nim być chcemy,
w Jego chwale wiecznie żyć.

Piosenka
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Tajemnica pierwszych piątków

50

Patrz! Oto Serce, które tak bardzo ludzi ukochało…
(Pan Jezus do św. Małgorzaty)

Św. Małgorzata urodziła się we Francji. 
Jej ojciec był notariuszem i sędzią. Zmarł, 
gdy Małgorzata miała 8 lat. Już od wieku 
dziecięcego miała ogromne marzenie, by 
poświęcić się Bogu. To marzenie spełniło 
się, gdy Małgorzata miała 24 lata. Wstąpi-
ła do klasztoru i otrzymała habit zakonny. 
Pan Jezus w wielu objawieniach przedsta-
wił jej swe Serce i zażądał od niej, by przyj-
mowała Go w Komunii w pierwsze piątki 
miesiąca. Pan Jezus polecił także św. Mał-
gorzacie, aby ustanowiono święto czczące 
Jego Najświętsze Serce oraz, żeby przystę-
powano do Komunii św. w pierwsze piątki 

przez kolejne dziewięć miesięcy. Jej zadanie polegało na uświadomieniu 
ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za na-
sze grzechy.

W czasie objawień Pan Jezus złożył św. Małgorzacie 12 obietnic dla 
wszystkich tych, którzy będą wypełniać Jego wolę. Dwunasta obietnica 
brzmi: 

W nadmiarze Miłosierdzia Mego Serca obiecuję (…), że wszechmocna 
Ma miłość udzieli ostatecznej łaski pomocy wszystkim, którzy przystąpią 
przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św., tak iż nie umrą 
w Mojej niełasce, ani bez sakramentów i że Boskie 
Me Serce będzie dla nich bezpiecznym schronie-
niem w ostatnim momencie ich życia.
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W serduszka wpisz daty twoich spotkań pierwszopiątkowych 
z Panem Jezusem.

Zadanie

Kochany Panie Jezu, Tobie oddaję moje serce. Nie jest ono wiel-
kie, ale bardzo pragnie kochać Ciebie z wszystkich swoich sił. 
Weź je, Jezu, i spraw, by było dobre, wolne od grzechu i coraz 
bardziej podobne do Twojego wielkiego, Świętego Serca, któ-
rym ogarniasz cały świat!

(Akt osobistego oddania się dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa)

Modlitwa



Katecheza

144

Dziękujemy Bogu za kolejny rok szkolny

51

Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu, duszo moja i nie 
zapomnij żadnego dobrodziejstwa Jego.   (z pieśni)

Od Pana Boga nie możemy mieć wakacji, bo każdy dzień przybliża 
nas do Niego. Pamiętajmy o tym, aby te wakacje były przeżywane 
w jedności z Panem Jezusem. Nie zapominajmy o spotkaniu z Nim 
w modlitwie i na Mszy św. 
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51

Moja litania wdzięczności
– Dziękuję Ci, Boże, za moich rodziców.

– ......................................................................
– ......................................................................
– .......................................................................
– .......................................................................

Uzupełnij twoją litanię wdzięczności za kolejny rok szkolny.
Zadanie


