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Drogie Dziecko!
otrzymujesz nowy podręcznik. Ma on ci służyć pomocą 

w przygotowaniu się do spotkania z Panem Jezusem w sa-
kramencie pokuty i pojednania oraz do przyjęcia Go w ko-
munii Świętej.

Mamy nadzieję, że odkryjesz, iż Pan Jezus zaprasza cię 
do udziału w swoim życiu. To on uczy ciebie i nas wszyst-
kich słuchać słowa Bożego i odpowiadać na nie. on pokazu-
je dobrego ojca.

Pan Jezus jest Twoim Przyjacielem. Przebacza grzechy 
i daje siebie w eucharystii.

Ty także możesz zaprosić Go do siebie! on czeka.

W podręczniku umieszczone są pewne znaki:

Uwaga!
Poproś rodziców lub starsze rodzeństwo o wspólne prze-

czytanie tekstów oznaczonych hasłem PrzeczYTaJMY 
razeM!

– oznacza, że zamieszczony tekst jest fragmentem 
Pisma Świętego, czyli słowem Bożym.

ModLiTWa – oznacza wezwania do modlitwy.

– oznacza, że masz odpowiedzieć na postawione py-
tania lub wykonać ćwiczenie.
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6 Jezus zaprasza nas 
na eucharystię

Przypomnij sobie, z jakich okazji rodzice zapraszają gości. Jak przygotowują się 
do uroczystego posiłku, czyli uczty?

co przedstawia zdjęcie?

Jezus chrystus jest obecny w czasie Uczty eucharystycznej. daje nam sie-
bie. karmi nas swoim ciałem i swoją krwią. 

każda Msza Święta jest prawdziwym spotkaniem z Panem Jezusem, który 
przez kapłana naucza nas w liturgii słowa i daje nam siebie w komunii Świętej.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 13.



23

przeCzYTaJMY razeM!
o księżach i słoneczniku

Wszyscy księża – i wysokiego wzrostu, i mali, i szczupli, 
i grubi – zakochali się w Panu Jezusie.

Mówią stale o Panu Jezusie na lekcji, poza lekcją, na ślu-
bie i na pogrzebie, wtedy, kiedy deszcze kapią, i wtedy, kiedy 
śnieg pada.

na pewno dzieci widziały słonecznik. Słonecznik zawsze 
obraca się okrągłą, żółtą tarczą do słońca. Tak jak słonecznik 
wskazuje, z której strony świeci słońce – tak ksiądz chce po-
kazać nam Pana Jezusa.

ks. Jan Twardowski, Zeszyt w kratkę (fragment)

ModLITWa
Boże, proszę cię za księży, aby z radością spełniali swoje zadania, od-
prawiali Mszę Świętą i głosili dobrą nowinę. 

Wezwij chłopców do swojej służby i daj nam wielu dobrych księży.

Wierzę, że Jezus chrystus, obecny w osobie kapłana, w czasie każdej 
Mszy Świętej naucza nas i daje nam swoje ciało i swoją krew.

paMIĘTaM I WIerzĘ
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7 Jezus czeka na nas  
w najświętszym 
Sakramencie

W czasie Mszy Świętej szczególnie uro-
czystym momentem jest przeistoczenie. 
ksiądz wtedy powtarza słowa Pana Jezusa: 
To jest Ciało moje. To jest Krew moja. Pan Je-
zus przemienia chleb w swoje ciało i wino 
w swoją krew.

Po komunii przemieniony chleb – Hostię 
przechowuje się w specjalnym naczyniu w taber-
nakulum. To Jezus chrystus w najświętszym Sa-
kramencie jest obecny wśród nas. 

Gdy ktoś ciężko choruje i nie może przyjść na 
niedzielną eucharystię, ksiądz odwiedza go i przy-
nosi Pana Jezusa w komunii Świętej do domu.

W czasie niektórych nabożeństw ksiądz wysta-
wia Hostię w monstrancji. Wszyscy obecni w ko-
ściele klękają. adorują Pana Jezusa.

Gdy wchodzisz do kościoła, pamiętaj, że 
jest tam Pan Jezus obecny w najświętszym Sa-
kramencie. Przyklęknij przed nim ukrytym 
w tabernakulum i przywitaj swoimi słowami 
albo modlitwą: 

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy 
Sakrament teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 14.
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przeCzYTaJMY razeM!
Czerwona lampka

Święty proboszcz z ars często spotykał w kościele prostego wieśniaka, swego para-
fianina. klęcząc przed tabernakulum, dobry człowiek godzinami trwał nieruchomo, nie 
poruszając nawet wargami.

Pewnego dnia proboszcz spytał go: 
 — co robisz tu przez tak długi czas?
— Po prostu. on patrzy na mnie, a ja na niego.
Pamiętaj, ty także możesz się modlić przed tabernakulum taki, jaki jesteś ze swoimi 

lękami, trudnościami i nadzieją. Uzyskasz nadzwyczajną odpowiedź: „Ja tu jestem!”.
Bruno Ferrero, Czerwona lampka (fragment)

Postaraj się często w ciągu tygodnia wstępować do kościoła. opowiedz Panu Jezu-
sowi obecnemu w najświętszym Sakramencie o tym, co właśnie przeżywasz. on 
czeka na ciebie!

ModLITWa
zbliżam się w pokorze i niskości swej;
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe;
o, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;
kto się im poddaje, temu wiary brak;
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.

Wierzę, że Pan Jezus jest obecny w najświętszym Sakramencie. czeka 
na nasze odwiedziny.

paMIĘTaM I WIerzĘ
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