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51 Jezus chrystus 
spotyka się z nami
Siedem sakramentów świętych

W naszym Wieczerniku, czyli podczas każdej Mszy Świętej, Pan Jezus karmi nas swo-
im słowem. Uczy nas, jak mamy żyć, aby zostać Jego przyjaciółmi. Głosi Dobrą Nowinę 
o zbawieniu. Obdarowuje nas swoją nadzieją i radością.

Podczas Eucharystii Pan Jezus karmi nas także w Komunii Świętej swoim Ciałem 
i Krwią.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia 1. i 2. na s. 92 i 93. Odpowiedz: co teraz 
jest naszym Wieczernikiem?

W naszym Wieczerniku Pan Jezus uświęca nas w sakramentach. 
Sakramenty to znaki działania Chrystusa.

Pan Jezus karmi nas swoim 
Ciałem i Krwią w sakramen-

cie Eucharystii.

Pan Jezus uczynił nas dzieć-
mi Bożymi w sakramencie 

chrztu świętego.

Gdy jesteśmy smutni z powodu 
grzechów, Pan Jezus leczy nas w sa-

kramencie pokuty i pojednania.



117

Pan Jezus przychodzi do nas zawsze, gdy tego potrzebujemy.

Gdy dorastamy, przy-
chodzi w sakramencie 

bierzmowania.

Gdy jesteśmy chorzy 
i słabi, przychodzi 
w sakramencie na-

maszczenia chorych.

Gdy chcemy założyć ro-
dzinę, przychodzi w sa-
kramencie małżeństwa.

Gdy ktoś pragnie Mu służyć 
w kapłaństwie, przychodzi 

w sakramencie święceń.

Sakramenty święte to widzialne znaki niewidzialnej łaski Bożej.
W sakramentach jest obecny żywy Jezus Chrystus, który został posłany przez Boga 

Ojca, by działał mocą Ducha Świętego.
Sakramenty święte to: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie 

chorych, kapłaństwo i małżeństwo.

moDLITwa
Wierzę w Twoje zmartwychwstanie

i w obecność Twoją, Panie, pośród nas.
Ufam, że gdy się zbieramy,
dom modlitwą napełniamy – jesteś tam.
W znakach stałeś się nam bliski.
Ogarniając sobą wszystkich, zbawiasz nas.

PRZecZyTaJmy RaZem!
A gdyby tak

Pomyślmy, co by się stało, gdyby pewnej niedzieli w czasie Mszy Świętej pojawił się 
nagle Pan Jezus. Ksiądz rozpłakałby się z radości. Niektóre dzieci zaczęłyby się spowiadać 
na cały głos: religii się nie uczyłem, szybę zbiłem, za bilet nie zapłaciłem. Jestem głupta-
sem, głuptasem, jestem bardzo wielkim głuptasem. Na pewno wiele dzieci opowiadało-
by Jezusowi o swoich grzechach.

Może niektóre mówiłyby chórem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Może 
niektóre zaczęłyby śpiewać: „Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie…”.

Na pewno Jezusa widzą teraz ci, co są w niebie. Jeszcze jaśniejszego niż na górze Tabor. Wi-
dzi Go Matka Boska, święty Józef, widzą wszyscy aniołowie i śpiewają – dobrze nam tu jest.

Nie widzimy teraz Pana Jezusa, chociaż ksiądz podnosi Go wysoko w czasie każdej 
Mszy. Kiedyś zobaczymy Go w niebie. Teraz Pan Jezus chce, żebyśmy Go nie widzieli, 
ale myśleli o Nim.

ks. Jan Twardowski, Nowy zeszyt w kratkę (fragmenty)

W Zeszycie ucznia wykonaj 
ćwiczenie 3. na s. 93 i 94.


