Katechezy domowe dla dzieci
przed spowiedzią i pierwszą Komunią Świętą
Wskazówki dla rodziców i dzieci


Z powodu epidemii nie odbywa się katechizacja szkolna. Nie
odbywają się również spotkania formacyjne w kościele. W tej
sytuacji powinna więc się odbywać katechizacja w rodzinnym
domu. Warto przypomnieć, że pierwszymi i najważniejszymi
katechetami dzieci powinni być ich rodzice.



Pomocą w domowej katechizacji są przesłane katechezy.
Przy udziale rodziców dzieci przypomną sobie i utrwalą treści,
które już poznały podczas szkolnej katechizacji. W ten sposób
będą w znacznej mierze przygotowane do spotkania z
Chrystusem w sakramentach spowiedzi i Komunii Świętej.
Najłatwiej będzie skorzystać z przesłanych katechez, gdy
zostaną wydrukowane. Jeśli jednak w domu brakuje drukarki,
dzieci mogą wykonać pisemne zadania w zeszycie lub na kartce.



Zamieszczone tu katechezy nawiązują do obowiązującego
w naszej diecezji podręcznika „Przyjmujemy Pana Jezusa”
(Wydawnictwo WAM) oraz powiązanego z nim zeszytu
ćwiczeń. Jeśli więc rodzice i dzieci będą potrzebować
dodatkowych wyjaśnień lub zapragną poszerzyć swoją wiedzę,
mogą sięgnąć do podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
W znajdującym się obok spisie treści zamieszczone są
odnośniki do katechez w podręczniku i zeszycie ćwiczeń.



W razie potrzeby można telefonicznie lub elektronicznie
skontaktować się z katechetką lub katechetą.
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Katecheza 1

Pan Jezus obdarza nas zbawieniem
w sakramentach świętych
Jest siedem sakramentów świętych.
Są to znaki widzialne, które ustanowił Pan Jezus.
W sakramentach świętych Pan Jezus jednoczy nas z Bogiem
i obdarza nas zbawieniem.
Zadanie 1.
Rozsypane nazwy sakramentów zapisz w prawidłowej kolejności.
Kolorowym ołówkiem zapisz sakrament, który już otrzymałeś. Innym
kolorem zapisz sakramenty, do których teraz się przygotowujesz.
bierzmowanie
sakrament święceń (kapłaństwo)
chrzest
namaszczenie chorych
pokuta
Najświętszy Sakrament (Eucharystia)
małżeństwo
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________

Zadanie 3.
Przeczytaj zamieszczone słowa Pana Jezusa. Nad każdym tekstem
zapisz nazwę sakramentu, o którym Pan Jezus mówi.
_________________________________
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
_________________________________
„Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22 – 23).
_________________________________
„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za
wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 26 – 28).

4. __________________________________________________
5. __________________________________________________
6. __________________________________________________
7. __________________________________________________
Zadanie 2.
Przy pomocy rodziców upewnij się, że potrafisz wymienić sakramenty
święte w prawidłowej kolejności.

Zadanie 4.
Porozmawiaj z rodzicami o twoim chrzcie.
Dowiedz się:
- w którym kościele się odbył?
- czy rodzice znają datę twojego chrztu?
- czy pamiętają, który ksiądz udzielił ci chrztu?
- kim są twoi chrzestni?
- czy w domu są jakieś pamiątki twojego chrztu?

Katecheza 2

Zachowujemy przykazania Boże i kościelne
Pewien młody człowiek zapytał kiedyś Jezusa: „Nauczycielu dobry, co
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10, 17). W odpowiedzi
usłyszał, że powinien zachowywać Boże przykazania. Młodzieniec
zapewnił wtedy Jezusa: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem
od mojej młodości” (Mk 10, 20). Czy ty mógłbyś również powiedzieć
te słowa?
Zadanie.
Przy pomocy rodziców upewnij się, że znasz przykazania.
Bóg dał swojemu ludowi dziesięć przykazań, czyli Dekalog, ponieważ
pragnie naszego dobra i szczęścia. Trzy pierwsze przykazania uczą nas
miłości do Boga, a siedem następnych miłości do bliźnich i do samego
siebie.

Pewien uczony, znający Pismo Święte, zapytał kiedyś Pana Jezusa,
które przykazanie w Prawie Bożym jest największe. Pan Jezus mu
odpowiedział, że najważniejsze jest przykazanie miłości Boga i
bliźniego. W nich zawarte są wszystkie nakazy Bożego Prawa. W nich
streszczony jest również Dekalog.
Przykazanie miłości Boga i bliźniego
Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego,
z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich,
a bliźniego swego jak siebie samego.
Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus dał swoim uczniom nowe
przykazanie miłości. Mamy kochać bliźniego nie tylko tak, jak samego
siebie, ale tak, jak kocha nas Pan Jezus, który umiłował nas do końca.
Nowe przykazanie miłości
Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

Dziesięć Przykazań Bożych (Dekalog)
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej,
z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Pan Jezus jest z nami obecny w Kościele. Dał swojemu Kościołowi
władzę ustanawiania praw i przykazań. Dlatego zachowujemy nie tylko
przykazania Boże, ale również kościelne.
Pięć przykazań kościelnych
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć
Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu
powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Katecheza 3
Przypowieść o kobiecie i zgubionej drachmie
 Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 15, wiersze 8 – 10

Pan Jezus w przypowieściach
ukazuje miłosierdzie Ojca wobec grzeszników
W czasach Pana Jezusa ludzie chętnie słuchali przypowieści. Były to
opowiadania o zdarzeniach, które ludziom mogły się przytrafić.
Z przypowieści można było wyciągnąć wnioski dla siebie i swojego
życia. Pan Jezus często opowiadał przypowieści, by ludzie lepiej
rozumieli Jego naukę. Również dzieci w naszych czasach chętnie
poznają przypowieści Pana Jezusa, bo łatwo je zrozumieć i dzięki nim
lepiej można poznać Jego naukę.
W niektórych przypowieściach Pan
i miłosierdzie Boga wobec grzeszników.

Jezus

ukazywał

dobroć

Kobieta z przypowieści oznacza ______________________________
Zgubiona drachma oznacza __________________________________
Stajemy się podobni do zgubionej drachmy, gdy __________________,
ale Bóg sam nas szuka i bardzo się cieszy, gdy nas odnajdzie.
Przypowieść o Dobrym Ojcu i marnotrawnym synu
 Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 15, wiersze 11 – 24
Dobry Ojciec oznacza _______________________________________

Zadanie 1.
Przy pomocy rodziców znajdź w Ewangelii i razem z nimi przeczytaj
podane przypowieści. Wykonaj również zadania pisemne.
Przypowieść o Dobrym Pasterzu i zaginionej owcy
 Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 15, wiersze 1 – 7
Dobry Pasterz oznacza ______________________________________
Zabłąkana owca oznacza ____________________________________
Stajemy się podobni do zaginionej owcy, gdy oddalamy się od Boga
przez ________________, ale Bóg sam nas szuka, by nas do siebie
przyprowadzić.

Syn marnotrawny oznacza ____________________________________
Stajemy się podobni do syna marnotrawnego, gdy odchodzimy od Boga
przez _____________, ale Bóg cierpliwie czeka na nasz powrót.
Zadanie 2.
Zapisz słowa, którymi syn marnotrawny przyznał się przed Ojcem do
popełnionych grzechów.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Katecheza 4

Pan Jezus przebacza grzechy
Podczas swojego życia na ziemi Pan Jezus przebaczył grzechy wielu
ludziom, wśród nich paralitykowi, grzesznej kobiecie i łotrowi na
krzyżu.
Dzisiaj odpuszcza nam grzechy w sakramencie pokuty i pojednania.
Zadania.
Przy pomocy rodziców znajdź w Ewangelii i razem z nimi przeczytaj
podane fragmenty. Wykonaj też zadania pisemne.
Uzdrowienie paralityka
 Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 9, wiersze 2 – 8

Grzeszna kobieta
 Ewangelia według św. Jana, rozdział 8, wiersze 3 – 11
Pan Jezus ocalił życie grzesznej kobiecie i odpuścił jej grzechy.
Zapisz słowa, które do niej skierował.
________________________________________________________

Dobry łotr
 Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 23, wiersze 39 – 43

Zapisz słowa, którymi Pan Jezus odpuścił grzechy paralitykowi.

Umierając na krzyżu, Pan Jezus odpuścił grzechy łotrowi, który obok
był ukrzyżowany. Nazywamy go dobrym łotrem, ponieważ przyznał się
do swoich grzechów i poprosił Pana Jezusa o zbawienie.

________________________________________________________

Zapisz prośbę łotra, którą skierował do Pana Jezusa.

________________________________________________________
Na dowód tego, że ma Boską władzę odpuszczania grzechów, Pan
Jezus przywrócił paralitykowi również zdrowie ciała.
Zapisz słowa, którymi Pan Jezus go uzdrowił.
________________________________________________________
________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Zapisz słowa wspaniałej obietnicy, którą dał mu Pan Jezus.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Katecheza 5

Wracamy do Ojca w sakramencie pokuty i pojednania
Każdy grzech oddala nas od Boga. Stajemy się podobni do syna
marnotrawnego, zabłąkanej owcy i zgubionej drachmy.

My również oddalamy się od Boga przez nasze grzechy. Bóg chce
okazać nam swoją dobroć i miłosierdzie, chce obdarzyć nas
przebaczeniem. Czeka na nas w sakramencie pokuty i pojednania.
Ten sakrament ustanowił Pan Jezus w dniu swojego zmartwychwstania.
Ukazał się wtedy Apostołom zgromadzonym w wieczerniku.
Powiedział do nich:

Grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga – to świadome
i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

„Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
(J 20, 22 – 23)

Człowiek może grzeszyć myślą, mową, uczynkiem lub zaniedbaniem.
Grzechy nie są jednakowe. Odróżniamy grzechy śmiertelne (ciężkie)
i powszednie (lekkie, raniące). Człowiek popełnia grzech śmiertelny,
gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań w ważnej
rzeczy.
Przez grzech śmiertelny człowiek
- odchodzi od Boga i pozbawia się życia Bożego (łaski uświecającej),
- oddala się od Kościoła,
- wyrządza krzywdę ludziom.
Grzechy powszednie ranią w nas życie Boże i osłabiają naszą przyjaźń
z Bogiem i ludźmi.
Pan Jezus przebaczał ludziom grzechy. W przypowieściach uczył, że
Bóg nie przestaje kochać grzesznika – czeka na jego nawrócenie, a
nawet sam go poszukuje.

Tymi słowami zmartwychwstały Chrystus dał Apostołom i ich
następcom władzę odpuszczania grzechów.
W sakramencie pokuty i pojednania
Pan Jezus przez posługę kapłana odpuszcza nam grzechy.
Zadanie.
W kościele znajduje się miejsce, gdzie sprawowany jest sakrament
pokuty. Z rozsypanych liter ułóż nazwę tego miejsca.
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Katecheza 6

Warunki naszego pojednania z Bogiem
w sakramencie pokuty
Bóg czeka na nas w sakramencie pokuty i pojednania. Jest gotów
przebaczyć nam nasze grzechy, jeśli do nich się przyznajemy i szczerze
za nie żałujemy.
Zadanie 1.
Z pewnością znasz już pięć warunków pojednania z Bogiem
w sakramencie pokuty. W odpowiednich miejscach zapisz ich nazwy.
1. _______________________________________________________
Każdy człowiek ma wewnętrzny głos, który zachęca do dobrego,
ostrzega przed złem, chwali za dobre uczynki, a gani za złe. Ten głos
nazywamy sumieniem.
Przed spowiedzią badamy nasze sumienie. Osądzamy nasze
postępowanie – nasze myśli, słowa i czyny. Oceniamy je w świetle
dziesięciu przykazań Bożych, przykazania miłości Boga i bliźniego,
ośmiu błogosławieństw oraz przykazań kościelnych.
2. _______________________________________________________
To ból duszy z powodu popełnionych grzechów. Żałuję za grzechy z
miłości do Boga, najlepszego Ojca. Jest to najważniejszy warunek
pojednania z Bogiem.
3. _______________________________________________________
To szczera wola unikania grzechów i wszystkiego, co do grzechów
prowadzi. Kto szczerze żałuje za grzechy, ten również chce się
poprawić.

4. ______________________________________________________
Jest to szczere wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem,
który w imieniu Pana Boga nam je odpuszcza.
Pamiętaj, że kapłana obowiązuje tajemnica spowiedzi.
Kto zatai grzech ciężki, popełnia nowy grzech śmiertelny –
świętokradztwo, a spowiedź jest nieważna i trzeba ją powtórzyć.
Kto zapomni wyznać grzech ciężki, powinien to uczynić przy następnej
spowiedzi.
5. ______________________________________________________
Nie zapomnij wykonać pokuty, którą ksiądz ci wyznaczył podczas
spowiedzi. Odprawienie pokuty jest twoim zadośćuczynieniem Panu
Bogu. Jest nim także każdy wysiłek, który podejmujesz, by twoje życie
było lepsze, a postępowanie zgodne z wolą Bożą.
Zadośćuczynienie bliźnim jest to naprawienie wyrządzonych im
krzywd i szkód.
Zadanie 2.
Upewnij się przy pomocy rodziców:
 Czy znasz dziesięć przykazań Bożych, przykazanie miłości
Boga i bliźniego oraz nowe przykazanie miłości, które Pan
Jezus dał swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy?
 Czy potrafisz wymienić przypowieści, w których Pan Jezus
uczył o miłosierdziu Boga wobec grzeszników? Czy potrafisz je
opowiedzieć własnymi słowami?
 Czy pamiętasz jakichś ludzi, którym Pan Jezus odpuścił grzechy
podczas swojego życia na ziemi?
 Czy pamiętasz, kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i
pojednania? Komu dał władzę odpuszczania grzechów?
 Czy znasz i rozumiesz pięć warunków naszego pojednania z
Bogiem w sakramencie pokuty?

Katecheza 7

Moja spowiedź
Zadanie 1.
Poproś rodziców, by w twoim modlitewniku pomogli ci znaleźć
przygotowanie do spowiedzi.

Wyznajesz teraz swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz:
Za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, a ciebie, ojcze duchowny,
proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
Kapłan powie ci pouczenie, zada pokutę i rozgrzeszy tymi słowami:

Zadanie 2.
W zamieszczonym tekście podkreśl słowa, które wypowiesz podczas
spowiedzi. Poproś rodziców, by pomogli ci te słowa zapamiętać.

Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć

Przystępujesz do konfesjonału i mówisz:

przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz odpowie:
Na wieki wieków. Amen.
Teraz się przeżegnaj:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża i powie:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu
wyznał swoje grzechy.
Podczas pierwszej spowiedzi powiedz:
To jest moja pierwsza spowiedź.
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:
-----------------------------------------------------------------------------------Podczas następnych spowiedzi powiesz:
Ostatni raz byłem u spowiedzi…
Pokutę nadaną odprawiłem, zadośćuczynienie wypełniłem.
Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:
-----------------------------------------------------------------------------------

i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na
odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju

Świętego.
Odpowiedz:
Amen.
Potem z kapłanem uwielbisz dobroć Boga, który ci przebaczył.
Kapłan powie:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Odpowiesz:
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Kapłan odeśle cię tymi słowami:
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju!

Katecheza 8

Pan Jezus zapowiada ustanowienie Eucharystii
Zadanie 1.
Przy pomocy rodziców znajdź w Ewangelii i razem z nimi przeczytaj
opowiadanie o cudownym rozmnożeniu chleba i ryb.
 Ewangelia według św. Jana, rozdział 6, wiersze 1 – 13
Pan Jezus cudownie rozmnożył pięć chlebów i dwie ryby. Nakarmił
nimi kilka tysięcy ludzi. Potem zapowiedział, że siebie samego da
ludziom jako pokarm. Obiecał życie wieczne tym, którzy spożywają
Jego Ciało i piją Jego Krew. Swoją obietnicę Pan Jezus spełnił, gdy
ustanowił Eucharystię.
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
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.
(J 6, 54 – 56)
Zadanie 2.
Narysuj pięć chlebów i dwie ryby – symbol cudu, który uczynił Pan
Jezus, by nakarmić na pustkowiu głodnych ludzi.

Zadanie 3.
Razem z rodzicami uwielbij Pana Jezusa za cud rozmnożenia chleba,
a zwłaszcza za Eucharystię. Możecie to uczynić słowami pieśni.
Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.
Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
Panie, dobry jak chleb…
Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.
Panie, dobry jak chleb…
Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym życiem i oczekiwaniem.
Panie, dobry jak chleb…
Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu,
a w znaku chleba w świątyniach zostałeś.
I dla nas zawsze masz otwarte serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś.
Panie, dobry jak chleb…
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Ofiara zbawienia
Zadanie 1.
Narysuj krzyż – znak ofiary Pana Jezusa.
Obok narysuj hostię i kielich – znaki Eucharystii.

Przemienił chleb w swoje _____________, a wino w swoją ________.
W Wieczerniku Pan Jezus dał Apostołom polecenie:
„To czyńcie na moją pamiątkę”.
Nakazał tymi słowami, by Apostołowie i ich następcy powtarzali to, co
On uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy. Spełniamy polecenie Pana
Jezusa, gdy sprawujemy Eucharystię
Podczas każdej Mszy Świętej kapłan wzywa Ducha Świętego, a
następnie powtarza słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku
nad chlebem i winem. Wtedy dokonuje się Przeistoczenie: chleb i wino
stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Ofiara Pana Jezusa jest wśród nas
obecna. Tą ofiarą jest On sam: Jego Ciało za nas wydane i Jego Krew

Zadanie 2.
W zamieszczonym tekście dopisz brakujące słowa.

za nas przelana.
Po Przeistoczeniu chleb i wino nie zmieniają swojego wyglądu i smaku,

W Wielki Piątek z miłości do Ojca i ludzi Pan Jezus złożył siebie

ale wierzymy, że zmartwychwstały Chrystus jest obecny wśród nas pod

w ofierze na krzyżu.

tymi postaciami.

Wydał swoje _________________ i przelał swoją ______________.
Tą ofiarą Pan Jezus najdoskonalej uwielbił Ojca i zbawił ludzi.

Zadanie 3.
Zapamiętaj!

W Wielki Czwartek, dzień przed swoją śmiercią na krzyżu, Pan Jezus

Jezus ofiarował się za nas w Wieczerniku i na krzyżu.

spożył z Apostołami _________________________________.

Jego ofiara jest dla nas obecna w każdej Mszy Świętej.

W Wieczerniku Jezus Chrystus ustanowił ______________________.
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Msza Święta jest ofiarą i ucztą
Słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku nad chlebem
i winem powtarza kapłan w czasie każdej Mszy Świętej. Wtedy ofiara
Pana Jezusa staje się dla nas obecna. Tą ofiarą jest On sam: Jego
Ciało za nas wydane i Jego Krew za nas wylana.
Zadanie 1.
Uzupełnij słowa Przeistoczenia przy pomocy podręcznika
lub modlitewnika.
Obok narysuj w odpowiednich miejscach hostię i kielich.
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
to jest bowiem _________________,
które za was będzie wydane

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:

Msza Święta jest nie tylko ofiarą Pana Jezusa, ale też ucztą dzieci
Bożych. Pod postaciami chleba i wina Jezus Chrystus daje siebie jako
pokarm życia wiecznego. Przyjmujemy ten pokarm w Komunii
Świętej.

Komunia = zjednoczenie
W Komunii Świętej jednoczymy się z Panem Jezusem, a przez Niego
z Ojcem i Duchem Świętym. Jednoczymy się również z wszystkimi
chrześcijanami, którzy przyjmują Komunię Świętą - sam Pan Jezus
jednoczy nas w swoim Kościele.
Prawo przyjmowania Komunii Świętej otrzymałeś już na chrzcie
świętym. Korzystanie z tego uprawnienia zostanie zapoczątkowane
w dniu twojej pierwszej Komunii Świętej. Odtąd będziesz mógł
przyjmować Komunię Świętą zawsze wtedy, gdy uczestniczysz we
Mszy Świętej. Do Komunii Świętej możesz jednak przystąpić tylko z
czystym sumieniem, nie obciążonym grzechem śmiertelny. Pomyśl
więc, co powinieneś uczynić, gdy masz na sumieniu grzech ciężki.
Jedną godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej należy zachować post
eucharystyczny. Nie wolno niczego jeść ani pić. Można tylko napić się
czystej wody lub przyjąć lekarstwo.

to jest bowiem
______________________________,

Zadanie 2.
Razem z rodzicami zaśpiewaj pieśń.

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

Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi.
Pobiegnę Go przywitać,
z radości serce drży.
O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie.
O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię.
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Poznajemy części Mszy Świętej






- Przygotowanie darów
Ołtarz zostaje przygotowany do sprawowania Najświętszej Ofiary, a
przedstawiciele wiernych przynoszą chleb i wino, które kapłan
składa na ołtarzu.

Obrzędy wstępne
- Wejście z towarzyszącym śpiewem
- Pozdrowienie wiernych
- Słowo wprowadzenia
- Akt pokutny lub pokropienie poświęconą wodą
- Hymn Chwała na wysokości Bogu
- Modlitwa zwana kolektą lub oracją

- Modlitwa eucharystyczna
Podczas modlitwy eucharystycznej dokonuje się Przeistoczenie:
kapłan wypowiada słowa Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy nad
chlebem i winem, które mocą wezwanego Ducha Świętego stają się
Ciałem i Krwią Chrystusa.

LITURGIA SŁOWA
- Czytania biblijne
W niedziele i uroczystości słyszymy dwa czytania Pisma
Świętego, a w pozostałe dni tylko jedno.
- Śpiewy między czytaniami: psalm responsoryjny
oraz Alleluja wraz z wersetem przed Ewangelią
(w Wielkim Poście zamiast „Alleluja” śpiewamy
„Chwała Tobie, Słowo Boże” albo „Chwała Tobie,
Królu wieków”).

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

- Komunia Święta
Przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa jako pokarm życia wiecznego.


Obrzędy zakończenia
- Ogłoszenia duszpasterskie
- Pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo
- Rozesłanie

- Ewangelia
To najważniejsze czytanie podczas liturgii słowa. Słyszymy
słowa Pana Jezusa i poznajemy Jego życie i czyny.

Zadanie 1.
Poproś rodziców, aby podczas transmisji Mszy Świętej powiedzieli ci,
kiedy zaczynają się i kończą poszczególne części Mszy Świętej.

- Homilia
W homilii kapłan wyjaśnia nam usłyszane Słowo Boże.

Zadanie 2.
Dokończ zdania.

- Wyznanie wiary
Jest naszą odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże.

Miejscem sprawowania liturgii słowa jest _________________.

- Modlitwa powszechna
Zanosimy do Boga prośby za Kościół, za świat, za żyjących
i zmarłych oraz za siebie samych.

Miejscem sprawowania liturgii eucharystycznej jest ______________.
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Pan Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie
Zmartwychwstały Chrystus także po Mszy Świętej pozostaje obecny
w Najświętszym Sakramencie. W tabernakulum jest z nami pod
postacią chleba. O Jego obecności przypomina nam zapalona wieczna
lampka. Możemy więc również poza Mszą Świętą odwiedzać Pana
Jezusa w kościele i do Niego się modlić. W ten sposób okazujemy Mu
naszą miłość, wdzięczność i uwielbienie.

Podczas niektórych nabożeństw kapłan wystawia na ołtarzu Hostię
w monstrancji. Wszyscy klękają i wielbią Pana Jezusa obecnego w
Najświętszym Sakramencie.

Chorym zanosi kapłan Komunię Świętą do domu.

Naszą wiarę w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
wyznajemy zwłaszcza w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, czyli uroczystość Bożego Ciała. Najpierw bierzemy udział
we Mszy Świętej, a po niej idziemy w procesji z Najświętszym
Sakramentem ulicami miast i wsi. W ten sposób publicznie wyznajemy
naszą wiarę i oddajemy cześć Panu Jezusowi obecnemu w
Najświętszym Sakramencie.

Zadanie 1.
Narysuj tabernakulum i wieczną lampkę.

Zadanie 2.
Narysuj monstrancję z Hostią w okienku.

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
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Najświętsze Serce Pana Jezusa

Zadanie 2.
Narysuj serce- znak miłości Pana Jezusa do ludzi. Zamiast rysunku
możesz wkleić obrazek Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ponad 300 lat temu żyła we Francji św. Małgorzata Maria Alacoque
(czytaj „Alakok”). Była siostrą zakonną. Pan Jezus objawił się jej kilka
razy i ukazał jej swoje Serce jako znak wielkiej miłości do ludzi.
Obiecał wiele łask ludziom, którzy kochają Jego Serce i przyjmują
Komunię Świętą w pierwsze piątki miesiąca. Dlatego co miesiąc
przystępujemy do spowiedzi i w każdy pierwszy piątek miesiąca
przyjmujemy Komunię Świętą. W ten sposób okazujemy Panu
Jezusowi naszą miłość i wynagradzamy Mu za nasze grzechy oraz
grzechy innych ludzi.
Pan Jezus obiecał, że ten, kto przez dziewięć kolejnych pierwszych
piątków miesiąca przyjmie Komunię, nie umrze bez sakramentów
świętych i odejdzie z tego świata pojednany z Bogiem.

Zadanie 1.
Razem z rodzicami możesz uwielbić Najświętsze Serce Pana Jezusa
słowami pieśni.
Kochajmy Pana, bo Serce Jego
żąda i pragnie serca naszego.
Dla nas Mu włócznią boleść zadana;
kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Zadanie 3.
Przy pomocy rodziców znajdź w modlitewniku litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomódl się z rodzicami słowami tej
litanii. Wypisz z niej trzy wezwania, które sam wybierzesz.

O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie,
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie.
I swoje przed Nim zegnij kolana;
kochajmy Pana, kochajmy Pana!

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

