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1
Rozpoczynamy przygotowanie 
do Pierwszej Komunii Świętej

Wrzesień

1. Przeczytaj teksty i wpisz swoje imię w wykropkowane 
miejsca. W pustej ramce wklej swoje zdjęcie lub narysuj 
siebie.

 , zapraszam Cię na spot- 
kanie ze Mną w sakramencie pokuty i pojednania oraz 
w Komunii Świętej. Postaraj się dobrze przygotować na 
Moje przyjście!
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 Panie Jezu, przyjmuję Twoje zaproszenie. Postanawiam 
przygotować się najlepiej jak potrafię do spotkania  
z Tobą w sakramencie pokuty i pojednania oraz do przy-
jęcia Ciebie w Komunii Świętej pod postacią chleba.

2. Napisz, jak przygotujesz się do spotkania z Panem  
Jezusem.
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Panie Jezu, pomóż mi dobrze przygotować się  
na spotkanie z Tobą!

Dnia  w spotkaniu razem ze mną uczestniczyli:

Rodzice 
(podpis rodziców)

Ksiądz  
(podpis księdza)

Katecheta 
(podpis katechety)

Słowo do rodziców 

Drodzy Rodzice!
Dzisiejszym spotkaniem rozpoczęliśmy czas bezpośredniego przygotowa-
nia do pełnego uczestnictwa Waszego dziecka we Mszy Świętej. Rok ten 
będzie dla niego bardzo ważny. Wspólnie będziemy kształtować postawy 
tworzące fundament dla jego dalszego życia religijnego. Serdecznie za-
praszam Was do współpracy, podczas całego roku, aby wspólnie pomóc 
dziecku w przygotowaniu do dobrego przeżycia sakramentu pokuty i po-
jednania oraz przyjęcia Chrystusa pod postacią chleba.
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2
Z Maryją przygotowujemy się  

do spotkania z Panem Jezusem
Październik

1.  Uzupełnij zdanie.

 Maryja powiedziała do Łucji, Franciszka i Hiacynty: „Je-

stem Królową  i pra-

gnę, aby na tym miejscu wybudowano kaplicę i po wszyst-

kie dni modlono się na ”.

Różańca Różańcu Świętego

2.  W ramce narysuj różaniec.
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3. Jeśli chcesz razem z Ojcem Świętym odmawiać modlitwę 
Anioł Pański, naucz się Zdrowaś Maryjo po łacinie:

 Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in 
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa 
Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in 
hora mortis nostrae. Amen.

„Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości  
i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk.  

Dzięki niemu doznawałem otuchy (…).  
Różaniec to modlitwa, którą bardzo kochałem”. 

Jan Paweł II
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Dnia  w spotkaniu razem ze mną uczestniczyli:

Rodzice 
(podpis rodziców)

Ksiądz  
(podpis księdza)

Katecheta 
(podpis katechety)

Słowo do rodziców 

Drodzy Rodzice!
Przesłaniem dzisiejszego spotkania było wskazanie znaczenia modlitwy 
różańcowej w codziennym życiu. Postarajcie się ukazywać dziecku, że roz-
ważając w modlitwie różańcowej każde wydarzenie z życia Maryi i Pana 
Jezusa, możemy być bliżej Pana Boga, coraz mocniej Go kochać i pozna-
wać. Według prawd, które przybliżają nam te tajemnice, potrafimy lepiej  
kształtować własne życie. Kiedy rozmyślamy o życiu Pana Jezusa i Jego 
Matki, odmawiając tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne, mo-
żemy odnaleźć w nich swoje życie, samych siebie; łączyć nasze radości 
i troski z Ich radościami i cierpieniami.

Postarajcie się często wspólnie modlić na różańcu, prosząc Maryję o łaskę 
dobrego przygotowania i przeżycia pierwszego spotkania z Chrystusem 
przebaczającym w sakramencie pokuty i pojednania oraz Chrystusem eu-
charystycznym. Dzisiaj wieczorem postarajcie się odmówić wspólnie dzie-
siątkę różańca w tej intencji.
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Pieśni i piosenki religijne
Bóg jest miłością
Bóg jest miłością, zbawieniem duszy 
i kocha bardzo mnie, dziecię swe.

Ref.: Więc śpiewaj, duszo ma: 
Bóg jest miłością, 
Bóg jest miłością, 
miłuje mnie.

Jezusa posłał, wiernego Zbawcę, 
aby do nieba wprowadził mnie.

Ref.: Więc śpiewaj, duszo ma: 
Bóg jest miłością, 
Bóg jest miłością, 
miłuje mnie.

Chcę przestąpić Jego próg
Chcę przestąpić Jego próg
z dziękczynieniem w sercu mym
i w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go!
Bo kolejny nadszedł dzień,
który dał dla mnie Bóg,
chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.
Pan radością mą, Pan radością mą, 
chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.
Pan radością mą, Pan radością mą, 
chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Komunia - materiały dla ucznia.indd   40 2011-08-11   23:57:18



41

Chrystus Pan karmi nas
Ref.: Chrystus Pan karmi nas 

Swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.

Duchem całym wielbię Pana, 
Boga, Zbawcę jedynego, 
bo w Nim samym odnajduję, 
wszystką radość życia mego.

Ref.: Chrystus Pan karmi nas 
Swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki.

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba 
na swą sługę uniżoną, 
by mnie odtąd wszyscy ludzie 
mogli zwać Błogosławioną.

Ref.: Chrystus Pan karmi nas 
Swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki

Cóż Ci, Jezu damy
Cóż Ci, Jezu damy za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Ref.: Panie nasz, króluj nam!
Boże nasz, króluj nam!
Poprzez wieczny czas,
króluj, Jezu, nam!

W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.
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