
To co się dzieje na ołtarzu w czasie Mszy świętej to przerasta ludzki rozum, 

nasze ludzkie pojęcie. Otóż my chrześcijanie, katolicy wierzymy, że ten chleb 

przemieniony w czasie Mszy Świętej, mówimy /kiedyś to zrozumiecie kochane 

dzieci jak będziecie starsze/ zostaje przeistoczony. Już nie jest zwykłym 

chlebem. Chociaż patrzymy w opłatek chleba, spożywamy, czujemy smak 

chleba - a wierzymy, że to już nie jest zwykły chleb, to jest ciało Pana Jezusa.  

I wierzymy, że w każdej Mszy Świętej powtarza się to co Pan Jezus zrobił w 

czasie Ostatniej Wieczerzy. Kiedy podawał uczniom chleb i mówił: „to jest 

ciało moje” i podawał kielich z winem powiedział: „to jest krew moja”.                

I polecił czynić to na Jego pamiątkę.  

Słyszymy dzisiaj to, co święty Paweł napisał do uczniów Chrystusa, którzy 

mieszkali w Koryncie. Takie bardzo ważne zdanie: „Ja otrzymałem od Pana to 

co wam przekazałem”. Święty Paweł jest wielkim Apostołem, ale nie należał 

do uczniów Pana Jezusa. Więcej, najpierw był wrogiem Pana Jezusa, później 

został wielkim przyjacielem. Nie należał do pierwszych uczniów i nie był na 

Ostatniej Wieczerzy. On się dowiedział od samego Pana i od innych 

apostołów, co się stało w czasie Ostatniej Wieczerzy. Otóż o tym cudzie, który 

Pan Jezus wtedy dokonał podając chleb i mówiąc „to jest moje ciało” i podając 

wino i mówiąc „to jest moja krew”. I zobaczmy, że my wszyscy jesteśmy tak 

jak św. Paweł. Myśmy się dowiedzieli… nikt z nas nie był na Ostatniej 

Wieczerzy. Myśmy się dowiedzieli. Ale najpierw nasi rodzice przekazali nam 

wiarę. Wprowadzili do kościoła, pomagali uczestniczyć we Mszy świętej. 

Dzięki naszym katechetom, którzy może myślę z perspektywy,  dużo od nas 

wymagali: tych wszystkich modlitw; tych wszystkich odpowiedzi na 

niezliczoną ilość pytań. Sam uczyłem się na 120 pytań odpowiedzi.                     

A ksiądz mnie zapytał „gdzie się Pan Jezus urodził?” byłem bardzo 

zawiedziony. Ale i katechetom zawdzięczamy, naszym babciom, dziadkom, 

krewnym, przyjaciołom, którzy też dają nam przykład, przystępowania do 

Komunii świętej.  



Uczestniczenia we Mszy świętej, modlitwy. I jak święty Paweł dowiedzieliśmy 

się co się stało na Ostatniej Wieczerzy - co się dzieje w każdej Mszy świętej. 

Idziemy jakąś taką ścieżką wiary naszej. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień.       

Pół wieku temu przeżyłem ja też. Niewiele z pierwszej komunii świętej 

pamiętam. Pamiętam, że bardzo słaby byłem, bo chorowałem przed komunią   

i zemdlałem w czasie tej komunii. Pamiętam, że wierszyk mówiłem na końcu, 

ktoś będzie mówił dziś wierszyk albo dziękował. I pamiętam, że tata w drodze 

powrotnej niósł mnie na barana. 

I choć niewiele pamiętam, to mówię wam szczerze, że wtedy zaczęło się coś 

bardzo ważnego w moim życiu. I dzisiaj zaczyna się dla was coś bardzo 

ważnego. Przyjaźń z Jezusem się zaczyna. I to jest najważniejsze. Przyjaźń z 

Jezusem. Jezus przychodzi dzisiaj do serca w pierwszej komunii świętej, bo 

chce zawsze być w twoim sercu Haniu, w twoim Jadziu i w twoim Sebastianie. 

Chce mieszkać w waszym sercu. I tak jak to jest z nami ludźmi tak jest z 

Panem Jezusem. Przyjaźń to jest coś o co trzeba dbać. Jak się ludzie 

przyjaźnią, kochają to chcą się spotykać, rozmawiać ze sobą. Dlatego tak 

ważna jest i modlitwa codzienna i rozmowa z Jezusem Przyjacielem i 

spotkania z nim. Tutaj w każdą niedzielę przychodzimy.  

I spowiedź, by mieć serce czyste by móc do komunii świętej przystępować.  

I z całego serca wam dzisiaj tego życzę żebyście chcieli o tę przyjaźń z Panem 

Jezusem dbać.  Żeby wasi najbliżsi, od rodziców począwszy, dziadków, babć, 

pomagali wam w tej przyjaźni dając odpowiedni przykład. Żeby Jezus, który 

dzisiaj przyszedł po raz pierwszy w sercu już pozostał. Amen 

   

 

 


