Kl. III a, III b

13.05.2020

Temat: “Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie” - przyjęcie Komunii Świętej.
Jeśli ktoś na coś nie zasługuje, to mówimy, że jest niegodny: np. Jeśli kłamie, to jest niegodny
zaufania. Słowa “niegodny” używamy również wtedy, gdy chcemy podkreślić naszą pokorę wobec
kogoś lub czegoś, na przykład nie jesteśmy warci wielkich zaszczytów.
Co to znaczy godnie przyjąć Komunię Świętą?
Msza Św. jest prawdziwą ucztą. Jesteśmy na nią zaproszeni przez Pana Jezusa. Gromadzimy się
w Jego domu przy stole, czyli przy ołtarzu. Słuchając słowa Bożego i odpowiadając na nie, jesteśmy
zaproszeni do spożywania Pokarmu.




Jakimi słowami Pan Jezus zaprasza nas do spożywania? (“Bieżcie i jedzcie”)
Co jest pokarmem? (Ciało i Krew Pana Jezusa)
Pod jaką postacią otrzymujemy ten pokarm? (pod postacią chleba)

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że choćby całe życie przygotowywał się do uczty (Komunii Świętej) to
i tak nigdy nie będzie jej godzien. Jezus jest Święty, bez grzechu, a my jesteśmy grzeszni. Kto chce Go
przyjąć, staje przed Nim i z pokorą zaprasza do serca.
Zobacz rys. s.112 i przeczytaj (…) Mt8, 5-10 i odpowiedz:



Dlaczego setnik podobał się Jezusowi?
Jakimi słowami wyraził swoją pokorę?

Kapłan powtarza słowa setnika:
“Panie nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, lecz powiedz tylko słowo,
a mój sługa będzie uzdrowiony”.




Skąd już znamy tę modlitwę setnika?
Kiedy się nią modlimy?
Co chcemy nią wyrazić?

Wykonaj ćw. 1 i 2 s. 60 karta pracy
Temat: Pan Jezus Jednoczy nas w Komunii Świętej.
Przed Komunią Świętą mówimy do Jezusa, który chce przyjść do nas: “Panie nie jestem
godzien”
Jezus wie, jacy jesteśmy, ale mimo to pragnie przyjść do nas, bo nas kocha. Gdy kapłan
ukazuje Chleb Eucharystyczny i mówi: “Ciało Chrystusa”, odpowiadamy - “Amen”. Dajemy w ten
sposób poznać naszą wiarę w obecność Pana Jezusa w chlebie i zapraszamy Go do naszego serca.
Każdy z nas trzyma kawałek chleba. Jest w nim mąka, sól, woda, drożdże i wszystko, co jest
potrzebne, aby on powstał.
Podobnie jest z Komunią Świętą. W każdej Hos i, którą przyjmujemy jest cały, prawdziwy
Pan Jezus, który przychodzi do nas, aby być naszą radością, aby być “Bogiem z nami”.
Zbliża się dzień, gdy będziecie we Mszy Świętej uczestniczyć w sposób pełny. Pan Jezus już was
zaprosił na ucztę, a wy do niej się przygotowujecie.

Pomyślcie!



Jak przygotowujecie się na spotkanie z Jezusem?
Jak często dziękujecie Panu Jezusowi, że został z nami pod postacią chleba i wina?

Przyjęcie Ciała Chrystusa jest najpiękniejszym spotkaniem Boga z człowiekiem tu, na ziemi.
Trzeba na to spotkanie przygotować duszę i ciało. Nasza dusza musi być w stanie łaski
uświęcającej. Tylko ten, kto ma serce czyste, nienaznaczone grzechem śmiertelnym, może
godnie przyjąć -Komunię Świętą. Naszą pokorę i cześć Chrystusowi okazujemy, klękając przed
Najświętszym Sakramentem. Na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej przygotowujemy nasze
ciało. Zachowujemy post eucharystyczny, czyli nie przyjmujemy żadnego pokarmu na godzinę
przed Komunią Świętą. Służy on nie tylko okazaniu czci Panu Jezusowi, ale pogłębia pragnienie
przyjęcia pokarmu dla duszy, jakim jest Ciało Chrystusa.
Nasze odświętne ubranie i właściwe zachowanie w kościele jest wyrazem czci i szacunku, jaki
okazujemy Panu Jezusowi.
Przepisz:
Msza Święta jest prawdziwą ucztą oﬁarną, w czasie której przyjmujemy Komunię Świętą
i jednoczymy się z Chrystusem. Naszą prawdziwą potrzebą niech będzie pragnienie częstego
przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej.
Wykonaj ćw. 1, 2, 3 s.61. (karty pracy).

