
RELIGIA KLASA III ZESTAW 12 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

– Kto z was był kiedyś na przyjęciu?  

– Co się robi na przyjęciu?  

– Kto mógłby przyjść na przyjęcie przygotowane w waszym domu?  

– Kto zaprasza na przyjęcie? (gospodarz)  

Porównywaliśmy już Mszę Świętą do uroczystego przyjęcia, do 

wspaniałej uczty, na którą zaprasza nas Pan Jezus. Dziś omówimy 

dokładniej tę chwilę Mszy Świętej, w której Pan Jezus karmi nas ze 

swojego stołu. 

Modlitwa Pieśń: „Jeden chleb” 

https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE 

*Temat 44 w książkach i ćwiczeniach. Postępuj zgodnie z instrukcją       

Zastanówmy się wspólnie, dlaczego Mszę Świętą nazywamy ucztą? 

  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.  

 

– Co jest tym pokarmem?  

– Jakimi słowami Pan Jezus zaprasza nas do jego spożywania?  

– Pod jaką postacią otrzymujemy ten pokarm?  

https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE


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. 

 

J 6,55-56:  

„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”. 

 

– Jak Pan Jezus nazywa swoje Ciało?  

– Co nam ten pokarm daje?  

 

Msza Święta jest ucztą dzieci Bożych (Kościoła) z 

Chrystusem. Spożywając Jego Ciało i Krew, jednoczymy się z 

Nim i bierzemy udział w Jego uczcie ofiarnej. 

  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. Do 

niej też należy się specjalnie przygotować: nie powinno się nic 

jeść co najmniej godzinę przed przyjęciem Ciała Jezusa, a 

pić można jedynie wodę. To przygotowanie nazywane jest 

postem eucharystycznym.  

 



– Jak najlepiej przygotować się do uczty z Panem Jezusem?  

– Na czym polega pełne uczestnictwo we Mszy Świętej?  

 

Pragnę zwrócić waszą uwagę na wymóg przeproszenia Boga za 

grzechy, uważne słuchanie słowa Bożego, włączanie się w recytację 

tekstów, odpowiadanie na wezwania kapłana, wspólny śpiew oraz godną 

postawę w kościele.  

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 (niestety obecnie nie 

wolno tego robić) 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.  

(Łk 7,6-9): 

„Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, 

setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie 

trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I 

dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do 

Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo 

i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię 

temu: „Idź” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź” – a przychodzi; a 

mojemu słudze: „Zrób to” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, 



zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł 

za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie 

znalazłem nawet w Izraelu»”.  

– Dlaczego setnik podobał się Jezusowi?  

– Jakimi słowami wyraził swoją pokorę?  

Omówimy teraz obrzędy Komunii Świętej: 

 „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach 

mój, lecz powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”.  

– Skąd już znamy tę modlitwę setnika?  

– Kiedy się nią modlimy?  

– Co chcemy nią wyrazić?  

Przed Komunią Świętą mówimy do Jezusa, który chce przyjść do 

nas: „Panie, nie jestem godzien…”  

Jezus wie, jacy jesteśmy, ale mimo to pragnie przyjść do nas, bo 

nas kocha. 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.  

➢ Proszę otwórzcie podręczniki znajdziecie tam dialogi liturgiczne, 

przeczytajcie je. Może również przećwiczyć dialog przy udzielaniu Komunii 

ze swoimi domownikami. 

➢ Teraz w zeszytach ćwiczeń wpiszcie ten dialog w „chmurki”. 

OPOWIADANIE! 

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, które bardziej 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!  

 

Troszeczkę oddalił się dzień, gdy będziecie uczestniczyć we Mszy 

Świętej w sposób pełny☹ 

Jednak,  Pan Jezus już was zaprosił na ucztę, a wy się 

do niej przygotowujecie. 

Pomyślcie:  

– Jak się przygotowujecie na spotkanie z Jezusem?  

– Jak często dziękujecie Panu Jezusowi, że został z nami pod postacią 

chleba i wina?  

Na koniec…Modlitwa 



Wspólnie zaśpiewamy pieśni „Dzięki, o Panie, składamy dzięki” 

(podręcznik ucznia): 

 Za to, że jesteś z nami… Za to, że dajesz nam siebie…  

https://www.youtube.com/watch?v=GENbIP2cGOE 

 

➢ Zapis do zeszytu: 

Katecheza 44 

Temat: Pan Jezus jednoczy nas w Komunii Świętej. 

 

Msza Święta jest ucztą ofiarną, w czasie której przyjmujemy 

Komunię Świętą i jednoczymy się z Chrystusem. 

 

➢ Praca w zeszycie ćwiczeń: Uczniowie wpisują w miejsca 

zaznaczone kółkiem swoje imię oraz imiona tych,  z którymi 

pragniesz przyjąć Ciało Chrystusa. 

➢ Praca domowa: Napisz, kto jest gospodarzem na Mszy 

Świętej i jak może cię On ugościć. 

https://www.youtube.com/watch?v=GENbIP2cGOE

