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Następnie wziął chleb, odmówiwszy 
dziękczynienie, połamał go i podał im, 
mówiąc: «To jest Ciało moje, które 
za was będzie wydane: to czyńcie 
na moją pamiątkę!». Tak samo i kielich 
wziął po wieczerzy, mówiąc: «Ten 
kielich to Nowe Przymierze we Krwi 
mojej, która za was będzie wylana. 
Łk 22, 19-20

42Komunia Święta

Dzień Pierwszej Komunii Świętej to najszczęśliwszy dzień. 
To dzień, „w którym Kościół daje małym dzieciom to, co ma 
największego: samego Pana Jezusa”. ks. Jan Twardowski

Pod jaką postacią przychodzi Jezus w Eucharystii?
Czym obdarza nas w Komunii Świętej?

Wiemy już, że Pan Jezus zgromadził wszystkich 
apostołów w Wieczerniku, aby spożyć z nimi 
ostatnią wieczerzę. W czasie jej trwania dokonał 
największego cudu. Przemienił chleb w swoje 
Ciało, a wino w swoją Krew. Potem podał je 
apostołom do spożycia. Choć apostołowie czuli 
w swych ustach smak chleba i wina, naprawdę 
spożywali Ciało i Krew Pana Jezusa. Zbawiciel 
pokazał apostołom, jak bardzo ich kochał. Dał 
im coś najcenniejszego – samego siebie.
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„Jaki niezwykły jest Pan Jezus!
Nie widać Go, a wszyscy tacy szczęśliwi,
tacy wzruszeni, tacy przejęci,
nawet łobuzy chodzą jak święci”. ks. Jan Twardowski

Panie Jezu,
na kolanach, z sercem pełnym wdzięczności,
wpatruję się w Ciebie, mojego Zbawiciela.
Wierzę tak jak apostołowie,
że pod postacią Chleba i Wina obecny jesteś Ty sam,
mój Bóg i Pan.
Kłaniam się Tobie, wierzę w Ciebie, kocham Cię.
Bądź pozdrowiony, Zbawicielu drogi. Witam Cię z całego serca!

Przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej, 
w pełni uczestniczymy we Mszy Świętej.

• Na czym polega pełne uczestnictwo we Mszy Świętej?

Podczas sprawowania każdej Mszy Świętej Jezus przychodzi w Eucharystii, aby 
zamieszkać w naszych sercach. Napełnia nas swoją siłą i mocą potrzebną do życia 
chrześcijańskiego.
Błogosławiony Jan Paweł II każdego dnia uczestniczył we Mszy Świętej. Podczas
jednej z pielgrzymek do Polski papież spotkał się z dziećmi pierwszokomunijnymi
i powiedział:
„Zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki 
i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do 
waszych serc Pana Jezusa jako pokarm wiecznego zbawienia. 
Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć 
białą postać chleba, kapłan wypowie słowa: «Ciało Chrys-
tusa», a każdy i każda z was odpowie: «Amen», «Amen» 
– to znaczy: «wierzę», «przyjmuję z wiarą». Sprawując 
Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto wy, 
mali chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tej tajem-
nicy uczestniczyć w pełni. Komunia Święta – to właśnie 
pełne uczestniczenie w Eucharystii”.




