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Przyjmujemy 
Pana Jezusa



Drogie Dziecko!
Przeżywasz kolejny rok Twojej przyjaźni z Panem Jezusem i przygoto-

wania się do udziału w tajemnicy Eucharystii.
Podręcznik, który otrzymujesz, pomoże Ci w odkrywaniu, że to sam 

Pan Jezus zaprasza Cię do przyjaźni z sobą. Spotkasz Go w sakramencie 
pokuty i pojednania. Przyjmiesz Go w Komunii Świętej. Poznasz także 
wielu Jego przyjaciół: dzieci i dorosłych. To także Twoi przyjaciele.

W podręczniku umieszczone są pewne znaki:

– wskazuje tekst słowa Bożego, czyli Pisma Świętego;

– to znak wzywający do modlitwy;

– zadanie do wykonania.

Uwaga!
Podobnie jak w ubiegłym roku możesz sam lub z kimś bliskim czytać 

teksty pod hasłem PRZECZYTAJMY RAZEM!



I.  
MODLIMY SIĘ

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!
Pierwszy List do Tesaloniczan 5, 16-17
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1 Pan Jezus zaprasza 
nas na spotkanie

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 4.

Co to znaczy „odpowiedzieć 
na zaproszenie”?

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwi-
czenie 2. na s. 5.

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Zaproszenie od Pana Jezusa

Grzesiek z koleżankami i kolegami z podwórka przebywali w górach na kolonii letniej, 
którą zorganizowało stowarzyszenie „Caritas”. Ksiądz Jarek codziennie odprawiał Mszę 
Świętą. Chłopcy służyli przy ołtarzu. Starsi czytali Pismo Święte. Niektórzy codziennie 
przyjmowali Pana Jezusa w Komunii Świętej. Grzesiek niestety nie mógł, bo miał dopie-
ro w nowym roku przyjąć Pierwszą Komunię Świętą. Wyznał 
księdzu, że nie może się już doczekać!

Po wakacjach ksiądz Jarek przysłał Grześkowi obra-
zek, na którym Pan Jezus przytula do siebie jakiegoś 
chłopca. Na drugiej stronie było napisane:

Ja, Jezus Chrystus, zapraszam Cię, Grzesiu, na spo-
tkanie ze Mną. A czy Ty Mnie zapraszasz? Chcę być 
bardzo blisko Ciebie. Chcę być z Tobą zawsze i wszę-
dzie. Niedługo będziesz mógł być tak blisko Mnie, 
jak nigdy dotąd. Przyjmiesz Mnie w Komunii Świę-
tej. Przygotuj się na moje przyjście!

Grzesiek wiedział, że kartkę napisał ksiądz Ja-
rek. Ale poczuł się zaproszony przez samego Pana 
Jezusa. Postanowił dobrze się przygotować do 
Jego przyjęcia!



7

Pan Jezus prosi nas, byśmy przygotowali się do przyjęcia Go podczas Mszy Świę-
tej, czyli Eucharystii.

Jak przygotowują się do przyjęcia Pana Jezusa dzieci na ilustracjach?

A jak ty 
będziesz się 

przygotowywać 
do przyjęcia 
Pana Jezusa?

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 3. na s. 5.

MODLITWA
Dziękuję Ci, Boże, za czas wakacji i za początek roku szkolnego.

Panie Jezu, pragnę przyjąć Cię w Komunii Świętej. Postanawiam się przygotować, 
najlepiej jak potrafię, do pełnego udziału w Eucharystii. Postaram się w nowym roku 
szkolnym wiernie uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i modlić się codziennie!

Amen.
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Na kartce z bloku narysuj miejsce, w którym ludzie są dla siebie życzliwi i kochają 
się nawzajem.

2 Pan Bóg jest 
zawsze z nami

Ludzie chcą wiedzieć, po co żyją.
Pismo Święte mówi nam, że Pan Bóg stworzył nas, ludzi, abyśmy Go poznali, wielbili, 

kochali i służyli Mu. I abyśmy kochali siebie nawzajem.

Ludzie najpierw 
żyją i kochają się 

w rodzinie.

Potem poznają się 
z innymi, na przy-
kład na podwórku, 
w szkole, w pracy.

Chcą mieć przyjaciół. Chcą, by 
inni byli dla nich życzliwi. Ale 

i sami powinni pomagać drugim. 
Bo wszyscy chcą być kochani.

Gdy ludzie się kochają, lubią razem spędzać czas. Dlatego często się spotykają. Szcze-
gólnie lubią razem świętować.

Bóg jest z nami zawsze. Choć czasem o Nim zapominamy. Ale jeśli Go kochamy, spo-
tykamy się z Nim szczególnie podczas modlitwy. Modlimy się rano i wieczorem. Przed 
i po posiłku. Przed nauką i po pracy. Także podczas odpoczynku.

Jakie uroczystości przedstawiają ilustracje? Jakie znasz inne okazje, kiedy ludzie 
świętują przy stole?

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 6 i 7.
Wymień modlitwy, które znasz.
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PRZECZYTAJMY RAZEM
Wielka rodzina Pana Jezusa, do której należymy, dzieli się na mniejsze rodziny, które 

nazywamy parafiami. W parafii jest ksiądz proboszcz, czasem ksiądz wikary i wielu, wie-
lu ludzi. Ludzie przychodzą do kościoła na Mszę Świętą, którą odprawiają księża. Każda 
parafia ma swoją świątynię, czyli kościół parafialny – taki pisany małą literą.

Wszyscy ludzie z wszystkich parafii na świecie należą do Kościoła, czyli właśnie do 
rodziny Pana Jezusa. O tym Kościele piszemy wielką literą!

Najważniejszy w Kościele jest Jezus Chrystus.

W każdą niedzielę, a czasem także w dni powszednie, spotykamy się 
z Panem Jezusem podczas Eucharystii – przy stole Pańskim, czyli przy ołtarzu.

MODLITWA
Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich ludzi, których kocham. Razem z Nimi chcę 

Cię wychwalać.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na 

wieki wieków. Amen.

Pan Bóg chce, byśmy Go poznali, wielbili, kochali i służyli Mu. Po to właśnie nas stworzył.
Okazujemy Bogu, że Go kochamy, gdy się modlimy i gdy kochamy ludzi.
Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Boga i są ochrzczeni, należą do Kościoła.
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3 Pan Jezus uczy nas 
modlić się
Modlitwa Pańska – Ojcze nasz

Najpiękniejszą modlitwą do Boga jest ta, której nauczył nas Pan Jezus, Syn Boży.

[Jezus rzekł do uczniów:] „Kiedy 
będziecie się modlić, mówcie:

Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech 
przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj 
nam na każdy dzień
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my 
przebaczamy każdemu, kto przeciw nam 
zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Ewangelia według św. Łukasza 11, 1a. 2-4

O jakiej modlitwie mówi Pan Jezus? Jakimi słowami ją odmawiamy?
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 8 i 9.

PRZECZYTAJMY RAZEM!
O co się modlimy, gdy wzywamy Boga: Ojcze nasz.

Ojcze nasz. Bóg nie jest tylko moim albo twoim Ojcem. Jest naszym Ojcem. A my 
jesteśmy siostrami i braćmi – dziećmi Bożymi.

Ojcze nasz – któryś jest w niebie. To niebo nie jest kosmosem. Niebo oznacza wspania-
łość Boga oraz Jego obecność. W niebie Bóg jest blisko z aniołami i świętymi. To niebo 
jest także wśród nas, gdy jesteśmy szczęśliwi z Bogiem i z ludźmi.

Ojcze nasz – święć się imię Twoje. Prosimy, by ludzie poznali Dobrego Ojca, by Bóg 
przez wszystkich był kochany i uwielbiany.



11

MODLITWA
Pomyśl, jak bardzo chciałbyś być blisko Pana Boga. I pomódl się słowami:

Ojcze nasz.

Pan Jezus nauczył nas, jak się modlić. Chcę codziennie się modlić słowami Ojcze 
nasz.

Ojcze nasz – bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Wolą Pana Boga jest, aby-
śmy byli zbawieni, czyli uratowani od zła. Prosimy Boga Ojca, aby nam pomógł żyć tak, 
jak naucza Pan Jezus i byśmy przyjęli Jego zbawienie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Prosimy o pomoc w życiu codziennym, 
o nasz zwykły chleb. Błagamy także o to, co konieczne do naszego zbawienia, o Chleb 
Życia, który otrzymujemy w Eucharystii. Eucharystia zapowiada Ucztę Wieczną.

Ojcze nasz – odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli 
pragniemy, aby Bóg przebaczył nam grzechy, to i my przebaczamy bliźnim. Pomaga nam 
Pan Jezus. On przebaczył tym, którzy Go ukrzyżowali, i nam odpuszcza grzechy.

Ojcze nasz – nie wódź nas na pokuszenie. Pokusa jest to obietnica, która jest kłam-
stwem. Przez pokusę wydaje się nam, że będzie nam lepiej, gdy zrobimy coś złego. A to 
nieprawda! Prosimy więc, by Bóg pomógł nam nie ulegać pokusom. Aby nam pomógł 
wybierać dobro, a odrzucać zło.

Ojcze nasz – ale nas zbaw ode złego. Błagamy, by Bóg okazał zwycięstwo Chrystusa nad 
śmiercią oraz nad wszelkim złem.

Amen. Mówimy Panu Bogu: Tak! Pragniemy, by stało się to, o co się modlimy! W peł-
ni zgadzamy się z tym, do czego wzywa nas Bóg.

Ojcze nasz – przyjdź królestwo Twoje. Oczekujemy na przyjście Pana Jezusa takim, jaki 
jest w niebie: pełen mocy i chwały. Jednocześnie błagamy, aby już teraz ludzie poznali 
i zachwycili się królestwem Bożym. By wszędzie zapanowało dobro i sprawiedliwość.
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4

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Nasz patron – święty Stanisław Kostka

Czy żyją wśród nas ludzie święci?
Jest takie przysłowie: „Nie święci garnki lepią”. A właśnie, że lepią garnki, budują 

domy, zbierają zboże z pola, gotują obiady, chodzą do pracy, do szkoły, jeżdżą autobusa-
mi, samochodami…

Więc kto to jest święty? Święty to przyjaciel Pana Jezusa. Na przykład święty Stanisław 
Kostka.

1. Prawie 500 lat temu w miejscowości 
Rostków koło Przasnysza w bogatej rodzi-
nie przyszedł na świat pewien chłopiec. Na 
chrzcie, w kościele w Przasnyszu, otrzy-
mał imię Stanisław. Rodzice Stasia dobrze 
wychowywali swoje dzieci, uczyli ich mo-
dlitwy i uczciwości. W rodzinie wszyscy się 
kochali.

2. Mały Staś nie wyróżniał się szczegól-
nie spośród rodzeństwa. Uważany był za 
dobrego chłopca, ale nie za świętego. Nie 
wszyscy wiedzieli, że modlił się więcej niż 
inni i że od dzieciństwa pragnął być jak 
najbliżej Pana Jezusa.

3. Gdy Stanisław miał prawie czternaście 
lat, wyjechał razem ze starszym bratem do 
gimnazjum. To była szkoła, którą prowa-
dzili zakonnicy – jezuici.

Nasz patron 
modli się za nami
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4. W dzień, a gdy miał taką możliwość – 
także w nocy, Staś odwiedzał kaplicę z Naj-
świętszym Sakramentem. Pragnął zostać 
zakonnikiem, jezuitą. Wiedział, że ojciec 
nigdy się na to nie zgodzi. Postanowił jed-
nak zrobić wszystko, by odpowiedzieć na 
Boże wezwanie.

5. Zostawił bratu list, w którym wy-
jaśnił swoje postępowanie. Przebrał się 
w skromne ubranie i potajemnie wyruszył 
pieszo w podróż z Austrii do Niemiec, 
prosić o przyjęcie do zakonu. Szedł ponad 
miesiąc piechotą.

6. W Niemczech w zakonie jezuitów przez 
trzy tygodnie pomagał w domu: pracował 
w kuchni, usługiwał do stołu. Wszyscy po-
tem wspominali, że zwracał uwagę ogromną 
starannością, z jaką wykonywał te prace.

7. Stanisław razem z dwoma towarzysza-
mi wyruszył w podróż, znowu pieszo, tym 
razem do Rzymu. Wędrówka trwała miesiąc.
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8. Tato Stasia uważał, że syn ośmieszył 
rodzinę, gdy wędrował „w stroju żebraka 
przez pół Europy”. I ojciec napisał list do 
Rzymu, żeby Stanisław natychmiast wra-
cał do domu. W liście groził, że gotów jest 
zmusić syna siłą do powrotu. Stanisław od-
powiedział, że wolałby umrzeć, niż złamać 
ślub złożony Bogu.

9. W zakonie Stanisław żył wielkim 
pragnieniem przebywania blisko Boga. 
Modlił się nieustannie, nigdy nie zapomi-
nał o Bogu, łączył pracę z modlitwą. Wielu 
podziwiało jego zachowanie. On sam dla 
wszystkich starał się być życzliwy.

10. Stanisław nagle zachorował. Bardzo 
spokojnie przyjął, że może umrzeć, choć 
nikt poza nim nie spodziewał się tego. 
Po czterech dniach wieczorem Stanisław 
wyspowiadał się, przyjął Komunię Świętą 
i sakrament namaszczenia chorych. Prosił 
kolegów, by wybaczyli mu, jeśli któregoś 
skrzywdził. Trzymając w ręku krzyż, głośno 
się modlił, prosił o odpuszczenie grzechów, 
dziękował za wiarę i powołanie zakonne. 

11. Stanisław Kostka zmarł 15 sierpnia 
nad ranem, w Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny.

Nie minęło 60 lat, gdy Kościół ogłosił go 
świętym. Jest patronem dzieci i młodzieży.
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Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.
List świętego Pawła Apostoła do Rzymian 8, 28a

Świętego Stanisława Kostkę, naszego patrona, prosimy, aby wstawiał się za nami 
przed Bogiem.

MODLITWA
Jeśli chcesz być blisko Pana Jezusa, myśl zawsze o tym, czego On pragnie i tak 

właśnie postępuj. A jeśli ci coś nie wyjdzie, proś Go o pomoc. On przyjdzie do ciebie 
w sakramencie pokuty i podczas Mszy Świętej.

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami.
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami!

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. i 2. na s. 10.

Na chrzcie świętym Bóg każdego z nas wezwał, byśmy stawali się święci. Bo świętym 
zostaje się nie tylko w zakonie. Każdy człowiek: mama, tata i nauczycielka, mają stawać 
się świętymi. Można być kierowcą, sprzedawcą, informatykiem, piosenkarką, dziennika-
rzem, można budować domy, uprawiać ziemię albo produkować zabawki – w każdym 
zawodzie możemy stawać się świętymi, jeśli pragniemy być blisko Pana Jezusa.
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5 Jak można zobaczyć 
Pana Boga

[Jezus powiedział:] „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 
Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”.

Ewangelia według świętego Jana 14, 6b. 9b. 10b

Co można zobaczyć?
Zobaczyć można biedronkę i mak.

Zobaczyć można piękny dzień.
I żabkę na drodze w parku.

Zobaczyć można własny dom
jako schronienie bezpieczne,
gdy na dworze zimno i pada.

Zobaczyć można szkołę
jak przyjaciela,

który czeka za zakrętem.
I miejsce zabaw

jak najciekawszy film.
Zobaczyć można żal
w oczach koleżanki.

I ból w sercu mamy, gdy my 
skłamiemy.

A mama widzi i czuje,
gdy nas coś gnębi i smutno…

Wskaż w wierszu słowa „zobaczyć” i „widzi”. Zastanów się: co można zobaczyć 
oczami, a co widzimy inaczej, jakby „sercem”?

Czy Boga można zobaczyć oczami? Co powiedział nam o tym Pan Jezus?
W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 11.

PRZECZYTAJMY RAZEM!
Co to znaczy wierzyć?

Pewnego dnia sześcioletni Karolek wpadł na pomysł, żeby wejść na szafę. Baaaardzo 
wysoką. Najpierw przysunął ławę, potem postawił na nią wielki stołek z kuchni, potem 
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Pan Jezus powiedział: „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca”. Wierzę, że poznając 
Pana Jezusa, poznaję Boga. Słuchając Pana Jezusa, słucham Boga. Przyjmując Pana 
Jezusa, przyjmuję Boga.

MODLITWA
Panie Boże, nie widzę Cię 

oczami, ale wierzę w Ciebie i ufam Ci. 
Pragnę być blisko Ciebie.

stołek z pokoju, potem jeszcze mały stołeczek, wspiął się na tę wieżę, stanął na palcach, 
wlazł na szafę i… wieża ze stołków runęła. Najpierw Karol wystraszył się hałasu, ale nikt 
nie przyszedł na niego nakrzyczeć. Przypomniał sobie, że jest w domu sam, bo mama 
z tatą i Anią poszli do cioci po tortownicę. To taka niby tajemnica: będą piec tort na 
urodziny Karola.

Rozejrzał się ciekawie po pokoju: jak to wszystko inaczej wygląda z góry! „Ale jak ja 
zejdę?” – przyszło mu nagle do głowy. „Sam nie dam rady! Nawet jak ktoś ustawi wieżę 
znowu, za nic na niej nie stanę”.

Siedział i siedział, aż mu to siedzenie na szafie całkiem zbrzydło. Już mu się nawet 
trochę chciało płakać. W końcu usłyszał szczęk klucza. „Mamo! Mamo!”  – krzyknął 
przeraźliwie. Pierwszy wszedł tata. Rozejrzał się po rumowisku krzeseł i stołków i nie-
pewnie zawołał: „Karol!?”. „Tu jestem” – ponuro odpowiedział Karolek. „Masz ci los!” – 
tato zawsze tak mówił, gdy zdarzyło się coś niespodziewanego. Razem z mamą odsunęli 
meble spod szafy. Tato wyciągnął ramiona i powiedział 
spokojnie: „Skacz, zuchu”. „Ale ja się boję” – Karolowi 
głos drżał. Tato wydawał mu się bardzo daleko. Nagle 
zgasło światło. Karol zawołał: „Tato, ja ciebie nie wi-
dzę!”. Tato, który słynął z tego, że miał wzrok jak kot 
i nawet o zmroku dobrze widział, odpowiedział: „Ale 
ja ciebie widzę. I to jest najważniejsze. Skacz!”. I Karol 
skoczył w mocne, pewne ramiona taty. Tato przytulił 
go: „Już dobrze” – szepnął drżącemu chłopcu.

Bóg także nas wzywa, byśmy Mu zawie-
rzyli. Nie widzimy Go, ale On nas widzi 
i wyciąga do nas ramiona. Trzeba się 
odważyć i Mu uwierzyć.
Jeśli ufamy Bogu, będziemy Mu opowia-
dać o swoich troskach i radościach. To 
też jest modlitwa.
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