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40 Jezus ofiaruje 
siebie za nas
Eucharystia

W Wieczerniku Jezus polecił Apostołom: To czyńcie na moją pamiątkę. Dlatego do 
dziś Kościół wypełnia Jego polecenie. W jaki sposób?

W czasie każdej Mszy Świętej kapłan modli się do Boga Ojca nad darami chleba i wina:
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego 

Pana, Jezusa Chrystusa.
Jest to ta część Mszy Świętej, podczas której Jezus zmartwychwstały przemienia chleb 

i wino w swoje Ciało i Krew. Ofiaruje siebie Bogu Ojcu za nas. Kapłan powtarza słowa, 
które Pan Jezus wypowiedział w Wieczerniku:

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: 
To jest bowiem Ciało moje, 
które za was będzie wydane.

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: 
To jest bowiem kielich Krwi mojej 
nowego i wiecznego Przymierza, 

która za was i za wielu będzie wylana 
na odpuszczenie grzechów.

To czyńcie na moją pamiątkę.
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W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. i 2. na s. 72, 73 i 74.

PRZecZyTaJmy RaZem!
O rozdzielaniu

Jak wygląda udzielanie Komunii Świętej?
Najpierw ksiądz w czasie Mszy Świętej bierze jedną ze świę-

tych Hostii i mówi:
– Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Gdy kapłan przyjmie Komunię Świętą, potem ludzie podcho-

dzą do stołu Pana Jezusa. Przy tym stole wszyscy są razem – obok 
siebie. Pan profesor obok pana szewca, pan robotnik obok pana 
dyrektora, pan krawiec obok ucznia z klasy 3 b, pan kominiarz 

obok pani w bieli. Nie ma miejsc ważnych i nieważnych. Każde jest najważniejsze, jeżeli 
na tym miejscu jest ten, co kocha.

Każdy, kto czeka na Komunię Świętą, otwiera usta, jakby chciał wciągnąć w siebie czy-
ste powietrze z wysokich gór. Każdy otwiera usta, jakby chciał z zachwytu powiedzieć: 
Aaa – jaki piękny świat, Pan Jezus jest tak potrzebny jak chleb.

na podstawie: ks. Jan Twardowski, Nowy zeszyt w kratkę

moDLITwa
W czasie każdej Mszy Świętej widzę kapłana,

lecz wierzę, że to Ty, Panie Jezu, jesteś obecny wśród nas.

Wierzę, że podczas Eucharystii Jezus Chrystus ofiaruje siebie Bogu Ojcu za nas i daje 
nam siebie pod postacią chleba i wina. My także razem z Panem Jezusem ofiarujemy 
Jego samego i siebie Bogu Ojcu.

W czasie Mszy Świętej uczestniczymy razem z Panem Jezusem w Jego ofierze. Razem 
z Nim ofiarujemy siebie Bogu Ojcu. Możemy mówić Mu o swoim życiu i ofiarować je 
Bogu.

Od dnia Pierwszej Komunii Świętej w każdą niedzielę, a nawet codziennie będziecie 
mogli posilać się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Ten Boży pokarm przyjmowany z wiarą 
umocni waszą przyjaźń z Nim i przygotuje na spotkanie w niebie.


