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„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”.

Ojciec święty Jan Paweł II mówił, że człowiek nie może żyć bez miłości. Bóg 
Ojciec powołał nas właśnie do niej i wlał w naszą duszę pragnienie, aby kochać 
i być kochanym. W każdej rodzinie dzieci i rodzice pragną miłości.

Źródłem i szczytem tej miłości jest Eucharystia. Msza Święta jest ucztą dzieci 
Bożych – Kościoła. Spożywając Ciało Pana Jezusa, jednoczymy się z Nim i z in-
nymi ludźmi, tworząc jedną wspólnotę.

Jezus mówi:

Pan Jezus jednoczy nas 
w Komunii Świętej44

Komunia (z języka 
łacińskiego communio) – 
oznacza wspólnotę. 

Dzięki, o Panie, składamy dzięki,  
o Wszechmogący nasz Królu w niebie. 

Za to, że jesteś z nami… 
Za to, że dajesz nam siebie…

Ciało moje jest 
prawdziwym pokar-
mem, a  Krew moja 
jest prawdziwym na-
pojem. Kto spożywa 
moje Ciało i  Krew 
moją pije, trwa we 
Mnie, a Ja w nim. 

(J 6,55-56)
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Odpowiadamy:
„Amen”.
Po powrocie na miejsce modlimy się 

w skupieniu, dziękując Jezusowi za to, że 
przyszedł do nas.

Kiedy kapłan skończy udzielać Ko-
munii, zwraca się do wiernych słowami: 
„Módlmy się”.

Kapłan modli się o  pokój i  zwraca się 
do nas słowami:

„Pokój Pański niech zawsze będzie 
z wami”.

Odpowiadamy: „I z duchem twoim”.
Następnie kapłan prosi wszystkich: 

„Przekażcie sobie znak pokoju”.
Znak pokoju przekazujemy sobie przez 

podanie ręki lub skłon głową.
Kapłan, trzymając hostię, mówi:
„Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzechy świata”.
Odpowiadamy:
„Panie, nie jestem godzien, abyś przy-

szedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, 
a będzie uzdrowiona dusza moja”.

Przystępując do Komunii, usłyszymy 
słowa kapłana:

„Ciało Chrystusa”.

       Zastanów się

•  Jak się przygotowujesz 

na spotkanie z Jezusem?

•  Czy pamiętasz o zachowaniu 

postu eucharystycznego godzinę 

przed przyjęciem Ciała Jezusa?

•  Jak często myślisz o tym, że Jezus 

cię kocha?
•  Jak często dziękujesz Mu za to, 

że został z nami pod postacią 

chleba i wina?

   Zapamiętaj
Przystępując do Komunii 
Świętej, przyjmujemy 
prawdziwe Ciało Jezusa 
i jednoczymy się z Nim.

Liturgia  
eucharystyczna


