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48 Przyjmujemy
Pana Jezusa
Komunia święta

[Jezus mówi:] Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli 
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

Ewangelia według świętego Jana 6, 51a

obrzędy Komunii świętej
Pierwsi chrześcijanie przynosili na Eucharystię jeden duży chleb, łamali go na kawałki 

i dzielili się nim. 
Obecnie kapłan przed Komunią Świętą także łamie Hostię. Jej cząstkę daje do kieli-

cha, modląc się cicho. My wszyscy, wierni, powtarzamy w tym czasie słowa modlitwy:
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Na koniec mówimy:
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
Kapłan przyklęka, wstaje i unosi wysoko kielich, a nad nim połamaną Hostię. Mówi:
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani 

na Jego ucztę.
Jezus, jak niewinny baranek, oddał za nas 

swoje życie. W Eucharystii obdarza nas swo-
im pokojem i szczęściem, dlatego jesteśmy 
błogosławieni. Odpowiadamy pokornie, sło-
wami podobnymi do słów setnika, który pro-
sił Jezusa o uzdrowienie sługi:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł 
do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie 
uzdrowiona dusza moja.
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Pierwszy przyjmuje Komunię Świę-
tą kapłan, a potem rozdaje ją wiernym ze 
słowami:

Ciało Chrystusa.
Odpowiadamy:
Amen.
Po przyjęciu Komunii Świętej modlimy 

się cicho, dziękując Panu Jezusowi, że jest 
z nami. Często wtedy śpiewamy. Obrzędy 
Komunii Świętej kapłan kończy modlitwą 
o trwanie w wierze i radości.

PRZECZYTAJMY RAZEM

Jeden dla wszystkich

Jak zrozumieć, że tylko jeden jest Pan Jezus, a tyle Komunii Świętych w kielichu. Pełen 
kielich. Przecież Pan Jezus jest jeden, a bardzo dużo dzieci przyjmuje Komunię Świętą. 

Jest tylko jeden, ale w taki sposób, żeby Go dla wszystkich starczyło, żeby Go nikomu 
nie zabrakło.

Komunia Święta to nasza wspólna uczta, na którą zaprasza nas sam Pan Jezus. Dzię-
kujmy Mu za to.

MODLITWA

Dziękuj Mu całym sercem, dziękuj Mu, bo jest Święty!
Dziękuj Mu, bo On ci dał Swego Syna Chrystusa.
Niech więc słaby wyzna: „Jestem silny!”,
Biedak powie; „Jam bogaty!”,
Bo Pan żyje wśród nas!

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. i 2. na s. 103.
Odpowiedz: Czego uczy nas Pan Jezus, gdy daje nam 

wszystkim siebie w Komunii Świętej?

Kiedy myślimy o tym cudzie, uczymy się, żeby każ-
dy z nas, choćby był sam, starał się być dla wszystkich. 
Każdy z nas, każdy chłopiec, każda dziewczynka ma 
być dobra dla wszystkich. Tego uczy Pan Jezus – tylko 
jeden, ale dla każdego z nas. 

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


