Komunia Święta jest naszym pokarmem
Pytania:
1. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?
2. W jaki sposób Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?
3. Co się staje się z chlebem i winem w czasie Mszy Świętej?
Opowiadanie:
Zapowiadał się wspaniały, wakacyjny dzień. Ola i Wojtek byli w Polsce i mieli właśnie zdobywać
najprawdziwsze górskie szczyty. Ich przewodnikiem po górach miał być wujek Paweł, który od kilku
lat był ratownikiem górskim w Tatrach. Choć wyruszali wczesnym rankiem, wszystkim dopisywały
humory, bo wujek nie tylko doskonale znał górskie szlaki, ale jeszcze potrafił opowiedzieć wiele
pięknych legend. Niestety, po godzinie wędrówki niespodziewanie zmieniła się pogoda. Słońce skryło
się za chmury, a w oddali słychać było złowrogie grzmoty. Nadciągała prawdziwa nawałnica.
- Porządnie zmokniemy – stwierdziła Ola z przerażeniem w głosie. A i Wojtkowi nie było do śmiechu.
- Nie bójcie się – uspokoił ich wujek. – Za kilkanaście minut dotrzemy na polanę. Jest tam stary
pasterski szałas. On da nam schronienie na czas burzy.
Kiedy dochodzili do szałasu, wielkie krople majowego deszczu obficie spadały na ich głowy. Na
szczęście letnie burze nie trwają zbyt długo. Po kilkunastu minutach na niebie znowu pojawiło się
słońce. Można więc było opuścić kryjówkę i ruszyć w dalszą drogę.
Wychodząc z szałasu, Ola była tak zajęta rozmyślaniem nad tym, gdzie podczas takiej burzy kryją się
górskie zwierzęta, że zupełnie zapomniała o plecaku z kanapkami. Już kilka dni wcześniej dzieci
ustaliły, że zabiorą na wyprawę jeden plecak z prowiantem i będą nieść go na zmianę, żeby łatwiej
było im wędrować. Teraz powinna go nieść Ola. Niestety, siedząc w szałasie, Ola odłożyła plecak na
bok i nie zabrała go ze sobą, wychodząc.
Po kolejnej godzinie marszu przyszła pora na drugie śniadanie.
- Jeszcze chwila – powiedział wujek – i dojdziemy do polany. Tam jest taka ładna „leśna stołówka”.
Odpoczniemy chwilę i zjemy drugie śniadanie…
- Śniadanie… - powiedziała Ola – mamy w plecaku. Mama zrobiła nam pyszne kanapki i jeszcze
włożyła kawałek szar… Tu Ola zamilkła w pół słowa, a po chwili spytała:
- A gdzie jest plecak?
- Przecież ci go dałem – odezwał się Wojtek.
- Gdzie mi go dałeś? – spytała Ola niepewnie, a po chwili sama opowiedziała na swoje pytanie:
- W szałasie… Plecak został w szałasie.
- I co teraz będzie? – spytał Wojtek.
- To proste – powiedział wujek – Nie będziemy jedli drugiego śniadania. Zbyt daleko odeszliśmy od
szałasu, żeby wrócić po plecak. Na szczęście w moim plecaku jest butelka wody mineralnej. Napijemy
się i pójdziemy dalej.
- Ale ja jestem głodny – jęknął Wojtek. – Nie dam rady iść dalej…
- Nic na to nie poradzimy – odpowiedział spokojnie wujek. – Do najbliższego schroniska mamy tylko
dwie godziny drogi. Tam zjemy śniadanie i obiad.
Po krótkim odpoczynku ruszyli w dalszą drogę. Góry – choć piękne, jakoś przestały się im podobać.
Dzieci myślały tylko o jednym…, chciały jak najszybciej dotrzeć do schroniska, żeby coś zjeść.
Niestety, kiedy dotarli na miejsce, spotkała ich przykra niespodzianka. Okazało się, że schronisko jest
zamknięte. Trwa w nim jeszcze remont. Trzeba więc było ruszyć dalej i zapomnieć nie tylko o drugim

śniadaniu, ale także o obiedzie… Do domu dotarli resztkami sił. Bliźniaki były tak zmęczone, że nie
miały siły kłócić się o to, kto zawinił i dlaczego plecak został w szałasie. Marzyły tylko o jednym – o
jedzeniu. Na szczęście mama wiedziała dobrze, że mali turyści z pieszych wycieczek zawsze wracają
głodni. Na stole czekał nie tylko smakowity obiad, ale także deser.
Pytania do opowiadania:
1. Dokąd bliźniaki wybrały się na wycieczkę?
2. Jaka niespodzianka spotkała ich po godzinie wędrówki?
3. Gdzie schronili się przed deszczem?
4. Dlaczego Ola zapomniała o plecaku?
5. Kiedy dzieci odkryły brak drugiego śniadania?
6. Co czuły dzieci kiedy odkryły brak plecaka?
7. Dlaczego plecak był dla nich taki ważny?
Pismo Święte:
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. (J 6, 54-56).
Pytania do tekstu:
1. Jak Jezus nazywa swoje Ciało?
2. Co mówi o swojej Krwi?
3. Co obiecuje tym, którzy będą Go przyjmować?

Pytania:
1. Jaki pokarm jest potrzebny naszemu sercu?
2. Co Jezus obiecuje tym, którzy będą często przyjmować Jego Ciało?
3. Co jeszcze daje nam częste przyjmowanie Komunii Świętej?

