
I Komunia – marzec / kwiecień 

1.  GRZECH 

Człowiek nie zawsze jest posłuszny Panu Bogu i popełnia grzechy. Nasze sumienie 
pomaga nam je rozpoznać, dlatego musisz poznać czym one są.  

CZYM JEST GRZECH? 
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościel-
nych. Grzech zrywa naszą przyjaźń z Panem Bogiem. 

Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?  
Grzech ciężki, czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekrocze-
nie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.  

Co traci człowiek przez grzech ciężki?  
Przez grzech ciężki traci człowiek laskę uświęcającą.  

 Co to jest grzech lekki, czyli powszedni?  
Grzech lekki, czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelny-
ch w malej rzeczy, lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadome i dobrowolne. 

2. EUCHARYSTIA 

Pan Jezus dał nam Kościół by Jego nauka mogła być ciągle żywa. Największym 
skarbem Kościoła jest sam Pan Jezus, który zostawił siebie samego pod postaciami 
chleba i wina. 

Co to jest Msza święta?  
Msza święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa na krzyżu. 
Czyli Msza święta, to sakrament, w którym przychodzi do nas Pan Jezus ukryty pod 
postacią chleba i wina. 

Co się dzieje podczas przeistoczenia? 
Przeistoczenie - to przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Podczas mszy 
kapłan czyni gest Jezusa z Wieczernika, który wziąwszy chleb i wino wypowiedział 
słowa: „To jest Ciało Moje..., to jest Krew Moja...”. Od tego momentu chleb i wino 
nadal wyglądają, pachną i smakują jak chleb i wino, ale mimo zachowania tych 
wszystkich cech charakterystycznych dla chleba i wina nie są już nimi, lecz Ciałem i 
Krwią Pana. To jest Najświętszy Sakrament - prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew 
Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 



Co to jest Komunia święta? Komunia Święta to przyjmowanie Najświętszego Sa-
kramentu, czyli Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 

Trzy cnoty boskie: 

1. Wiara. 

2. Nadzieja. 

3. Miłość. 

(Po wejściu do kościoła czynimy znak krzyża wodą święconą, a następnie zwracając 
się w stronę tabernakulum klękamy i w ciszy wypowiadamy tę modlitwę:) 

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, 

Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

ODPOWIEDZI W CZASIE MSZY ŚW. 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. 
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzo-
ny a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla 
nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął 
ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod 
Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia 
jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie 
w chwale sądzić żywych i umarłych; a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w 
Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i 
Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę 
w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpusz-
czenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym 
świecie. Amen. 



Kapłan : Módlcie się, aby moją ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. 

Wierni : Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego Imienia, 
a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. 

Święty, Święty 

Święty, Święty, Święty, 

Pan Bóg Zastępów. 

Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. 

Hosanna na wysokości. 

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 

Hosanna na wysokości. 

Kapłan : Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni wezwani na 
Jego ucztę. 

Wierni : Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko sło-
wo, a będzie uzdrowiona dusza moja.


