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Treści do realizacji:

Dzień 1

Święty ojciec Maksymilian
 Polski zakonnik, św. Maksymilian Kolbe kochał Boga i ludzi miłością, którą warto naśladować. W 
1941 r. został uwięziony w obozie w Oświęcimiu. Tam dobrowolnie oddał swoje życie w ofierze.  
Sam zaproponował, że pójdzie na śmierć zamiast wskazanego przez żołnierza człowieka, który miał 
rodzinę.  Tym człowiekiem był Franciszek Gajowniczek, który doczekał się uwolnienia z  obozu. Pan 
Franciszek uczestniczył w 1982 r. w uroczystościach, podczas których papież ogłosił ojca 
Maksymiliana świętym. Święty Maksymilian tak postąpił, ponieważ wzorował się na Chrystusie.

Przeczytajcie lub wysłuchajcie fragment z Pisma Świętego z 1 listu św. Pawła do Koryntian ( 1 Kor 
11,23b-25):
 „Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest 
Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, 
wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić 
będziecie, na moją pamiątkę”.
Pan Jezus w Wieczerniku ofiarował za nas samego siebie. Przemieniając chleb w swoje Ciało, a 
wino w swoją Krew, chciał nam powiedzieć, że umrze. W wieczerniku i na krzyżu Pan Jezus 
ofiarował się za nas, za wszystkich ludzi. – Czym różnią się te dwie ofiary? Jest to ta sama ofiara, 
tylko złożona w różny sposób: w Wieczerniku w sposób bezkrwawy – pod postaciami chleba i wina,
a na krzyżu w sposób krwawy –  w męce i śmierci. Pan Jezus złożył ją Bogu z miłości i 
posłuszeństwa. 
 Kapłan odprawiający Mszę Świętą wypełnia polecenie Pana Jezusa, a Jego słowa wypowiadane 
nad chlebem i winem są dla nas ogromnie ważne. Podczas Mszy Świętej Jezus zmartwychwstały 
jest obecny wśród nas i ofiaruje Bogu Ojcu swoje Ciało i swoją Krew. Tego wszystkiego nie możemy
zobaczyć. To jest „wielka tajemnica naszej wiary”. Widzimy wprawdzie tylko znaki chleba 
 i wina, ale wierzymy Panu Jezusowi i na słowa kapłana: „Oto wielka tajemnica wiary” z radością 
odpowiadamy: „Głosimy śmierć twoją, Panie Jezu , wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i 
oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. 

Święty ojciec Damian
Święty o. Damian, pracował wśród trędowatych. Nie mogąc sobie poradzić z trudnościami, chciał 
opuścić swoją placówkę. Przed odjazdem odprawiał swoją ostatnią Mszę Świętą. W momencie 
przeistoczenia zdawało mu się, że w Hostii ujrzał oblicze Pana Jezusa. Ku swemu zdumieniu 
dostrzegł, że ta twarz była pokryta trądem, jak twarze ludzi, wśród których pracował. W czasie 
każdej Mszy Świętej Pan Jezus uobecnia się, to znaczy jest wśród nas. Czyni to z miłości do każdego
człowieka. Pan Jezus pragnie, abyśmy my, którzy korzystamy z Jego miłości, odpowiadali miłością 
na Jego miłość. Takiej ofiary żądał Pan Jezus od o. Damiana, ukazując mu swoją twarz pokrytą 
trądem. O. Damian zrozumiał to i pozostał ze swoimi trędowatymi aż do śmierci. Uczynił to z 
posłuszeństwa powołaniu oraz z miłości do Jezusa i do ludzi, do których posłał go Pan Jezus. 
W ofierze Pana Jezusa najważniejsze było Jego całkowite oddanie się Ojcu, posłuszeństwo 
wypływające z miłości do Boga i ludzi. Tego samego Pan Jezus oczekuje od nas. Chce, abyśmy byli 
całkowicie posłuszni Bogu Ojcu z miłości, tak jak On. 
Nasze pragnienie posłuszeństwa przyrzekamy Bogu, gdy po słowach kapłana: „Przez Chrystusa, z 



Chrystusem i w Chrystusie, tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego 
wszelka cześć i chwała. Przez wszystkie wieki wieków”, odpowiadamy: „Amen”. Wtedy najlepiej 
uwielbiamy Boga i ukazujemy Mu naszą miłość.
Zastanów się:
– W jakiej intencji ofiarujesz swój udział w niedzielnej Mszy Świętej? 
– Jak starasz się być posłusznym Bogu w życiu codziennym? 
– Jak starasz się miłować Boga i ludzi? 
– Jak zachowujesz się podczas liturgii eucharystycznej?

Zadanie: 
Uczniowie, którzy otrzymali lub mieli w domach zeszyt ćwiczeń wykonują zadania na str. 88 i 89.

Dzień 2

Msza Święta jest ucztą. Jesteśmy na nią zaproszeni przez Pana Jezusa. 
Przeczytaj lub wysłuchaj fragment z Pisma Świętego z Ewangelii według św. Jana (J 6,55-56): „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”. 
Msza Święta jest ucztą dzieci Bożych (Kościoła) z Chrystusem. Spożywając Jego Ciało i Krew, 
jednoczymy się z Nim i bierzemy udział w Jego uczcie ofiarnej. 
Uczestniczyć w pełni w Uczcie Jezusa mogą tylko ci, którzy żyją w zgodzie ze wszystkimi i na nikogo 
się nie gniewają. Dlatego przed Komunią Świętą ksiądz wzywa nas: „Przekażcie sobie znak pokoju”.
Na te słowa możemy uścisnąć dłonie tym, którzy stoją najbliżej nas, lub skinąć w ich kierunku 
głową, uśmiechając się serdecznie.
Następnie Kapłan, trzymając hostię, mówi:
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.
Odpowiadamy:
„ Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie 
uzdrowiona dusza moja”.
Przystępując do Komunii, usłyszymy słowa kapłana:
„ Ciało Chrystusa”
Odpowiemy:
„Amen”.
Po powrocie na miejsce modlimy się w skupieniu, dziękując za to, że przyszedł do nas.

Dar Pierwszej Komunii Świętej
Amelka stała przy otwartym oknie i zachwycała się pięknem majowego wieczoru. Powietrze 
wypełniał zapach bzu, konwalii i fiołków. Na gałęzi jaśminu śpiewał słowik. Dziewczynka pragnęła 
zapamiętać na zawsze każdą chwilę tego pięknego, kończącego się dnia. W jej pamięci przesuwały 
się barwne obrazy dzisiejszych wydarzeń: odświętnie udekorowany kościół, błogosławieństwo 
rodziców, wzruszenie dziadków, serdeczne życzenia i uśmiechy gości, koleżanki i koledzy tak piękni 
i szczęśliwi, że aż trudni do rozpoznania, 
 i ta tak długo oczekiwana chwila, chwila przyjęcia samego Pana Jezusa. Bardzo chciała zachować 
ten dzień w swoim sercu. Rozejrzała się po pokoju. Wszędzie stały bukiety kwiatów i prezenty, 
które bardziej ją onieśmielały niż cieszyły. – Przecież te wszystkie kwiaty i prezenty należą się 
Tobie, Panie Jezu – myślała Amelka, spoglądając na otrzymane podarunki. – To przecież Ty
 zasługujesz na to, aby Ci dziękować. To Ty pozostałeś z nami w Komunii Świętej. Ty, 
 z miłości do nas, złożyłeś w ofierze swoje życie. Ty karmisz nas swoim Ciałem. Nagle radość 
dziewczynki zmąciła smutna myśl. – To był taki piękny dzień, ale trwał tak krótko, a od jutra czeka 
mnie znowu tyle trudnych spraw: poranne wstawanie, odrabianie zadań domowych, test z 
angielskiego, wizyta u dentysty, sprawdzian z gimnastyki, lektura do przeczytania. Jak ja sobie z 
tym wszystkim poradzę? – zasmuciła się Amelka. Zmartwiona podeszła do stolika, na którym leżała
pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Wzięła obrazek i ostrożnie powiesiła go nam biurkiem. To 



miejsce przygotowali z tatą już tydzień wcześniej. – Dzięki temu łatwiej ci będzie pamiętać, że Pan 
Jezus jest z tobą zawsze, w każdej chwili twojego życia: w radości i w smutku, w zdrowiu i w 
chorobie, kiedy się uczysz i kiedy odpoczywasz – przypomniała sobie to, co mówił tato, pokazując 
jej swoją pierwszokomunijną pamiątkę. Wśród wielu pięknych kartek Amelka zauważyła też kartkę 
z życzeniami od mamy. – Kochana córeczko, każdego dnia powierzaj swoje życie Panu Jezusowi – 
 przeczytała Amelka i uśmiech pojawił się na jej twarzy. – Kochani rodzice! – pomyślała 
dziewczynka i uklękła przy łóżku, aby ofiarować swoje życie Jezusowi i podziękować Mu za dar 
Pierwszej Komunii Świętej. Słowa, płynące  z serca same układały się w szczerą modlitwę: 
Chcę, byś w moim sercu Panie Jezu gościł, 
prowadząc mnie drogą wiary i miłości. 
Powierzam Ci Panie całe życie moje, 
bo odtąd me serce będzie zawsze Twoje. 
Niech się trudnościami nigdy już nie trapię. 
Jesteś Panie ze mną, więc wszystko potrafię! 

ZAPAMIĘTAJ!!!
Do Komunii Świętej należy się specjalnie przygotować: nie powinno się nic jeść co najmniej godzinę
przed przyjęciem Ciała Jezusa, a pić można jedynie wodę. To przygotowanie nazywane jest postem 
eucharystycznym. 

 Zadanie:
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 90-91. 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela -potwierdzenie rodzica w klasach I-III 
w e-dzienniku lub na e-mail klasowy- umieszczenie w teczce na  dodatkowe prace 

Konsultacje dla uczniów 

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail klasowy . Czas konsultacji  w godzinach od 
12:00 -15:00.

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail klasowy. Czas konsultacji  w godzinach od 
12:00 -15:00.
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