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43 Wielbimy Boga
liturgia eucharystyczna –
nasze dziękczynienie

PRZECZYTAJMY RAZEM!

niedostrzeżone dary

Z pamiętnika Dorotki:
Babcia mi dziś mówiła, żeby dziękować za każdy dzień. Za co? Za to, że pogoda 

okropna? Deszcz leje i leje… Za to, że mama na mnie nakrzyczała? Za to, że Ewa ma ład-
niejsze spinki do włosów, a ja pokłóciłam się z bratem? Zazdroszczę Ance. Ona zawsze 
z wszystkiego się cieszy. I wszyscy ją lubią.

Z pamiętnika Ani:
Pada deszcz. Lubię takie ulewy, bo jest tak tajemniczo, jak w baśni.
Mama znowu mnie skrzyczała za bałagan, ale już sprzątnęłam i się cieszę. Ładnie, gdy 

jest tak czysto. Mama się już nie gniewa. Dzisiaj spotkałam Marysię. Miała nowe ładne 
buty. Bardzo się cieszyła. Brat mi połamał kilka kredek, ale to nic. Narysował dla mnie 
ślicznego jeża w samochodzie za to, że mu pożyczyłam te kredki. On jest czasami taki 
śmieszny! Zawsze mi poprawia humor.

***

Jesteśmy obdarowani przez Boga, ale niewiele Jego „prezentów” dostrzegamy. Uważa-
my za normalne, że widzimy, słyszymy, biegamy, bawimy się, że mamy co jeść i w co się 
ubrać. Mamy gdzie mieszkać… Możemy kochać bliskich, przyjaźnić się. A to wszystko 
jest przecież Bożym darem.

modlitwa eucharystyczna

Kiedy chleb i wino zostały przyniesione na ołtarz i wszystko zostało już przygotowa-
ne, rozpoczynamy Modlitwę Eucharystyczną. Za chwilę na ołtarzu stanie się cud. Jezus 
Chrystusa przemieni chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Ale najpierw jest nasze wielkie 
dziękczynienie. Kapłan z rozłożonymi rękami wzywa nas: Pan z wami.

Odpowiadamy: I z duchem twoim.
Razem z kapłanem wznosimy nasze modlitwy do Boga:
– W górę serca.
– Wznosimy je do Pana.
– Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
– Godne to i sprawiedliwe.
Kapłan odmawia modlitwę, w którą włączamy się sercem. Opowiadamy Bogu, za co 

chcemy Mu dziękować i wychwalamy go.
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Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, za-
wsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa…

Dziękujemy Bogu za wszystko! Mamy tak wiele od Niego! Piękny świat, radość, życie, 
Bożą opiekę. Dziękujemy też za Syna Bożego, który przyszedł, by zbawić wszystkich 
ludzi. Uzdrawiał chorych, błogosławił dzieciom, przebaczał grzesznikom. Wszystkim 
ukazywał Bożą miłość.

Wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od Boga. Dziękujemy Mu za to wraz z całym 
Kościołem podczas Modlitwy eucharystycznej.

MODLITWA

Uwielbia Ciebie, Panie, ziemia szachownicą pól,
Uwielbia Ciebie, Panie, cały świat
Tęczą kolorów, szumem borów, krajobrazem gór,
Jesiennym liściem, co na ziemię spadł.
  Pochwalony bądź, Panie nasz!
  Uwielbiony bądź, Ojcze nasz!
Ku Twojej chwale biegnie stale nieustanny czas
I nowe życie ciągle rodzi się
I wciąż stworzony niezmierzony pozostaje świat.
Na wieki sławię, Panie, Imię Twe!

Gdy okazujemy Bogu swój zachwyt i uwielbienie łączymy się z wszystkimi, którzy 
chwalą Boga: na ziemi i w niebie. Cały Kościół oddaje chwałę Bogu. W tym uwielbieniu 
łączymy się z papieżem, biskupami, księżmi, rodzicami. Ale także ze wszystkimi przyja-
ciółmi Boga w Niebie: przede wszystkim z Matką Bożą, Apostołami, Aniołami i święty-
mi. Z nimi wołamy jednym głosem:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Ho-
sanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Słowo „Hosanna” znaczy „Zbaw nas”. Modlimy się „Hosanna na wysokości”, bo wo-
łamy do nieskończenie wielkiego Boga. Tym okrzykiem ludzie, z gałązkami palm w rę-
kach, witali Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. 

W Zeszycie 

ucznia wyko-

naj ćwiczenie 1. i 2. 
na s. 92 i 93.


