
Czekam na Jezusa



To jest Pan Jezus.



Pan Jezus bardzo kocha dzieci.



Jezus bardzo kocha wszystkie dzieci.





Pan Jezus bardzo mnie kocha!



Moje złożone ręce mówią Jezusowi: czekam na Ciebie, przyjdź…



Staram się, najlepiej jak tylko potrafię, złożyć ręce do modlitwy.



Pan Jezus mieszka w kościele.



Jezus ukryty jest w kościele w Bożym Chlebie.



Jezus przyjdzie do mojego serca schowany w Bożym Chlebie.



Jezus przyjdzie do mojego serca schowany w Bożym Chlebie.









To jest czyste serce (bez grzechów).



Jezus bardzo cieszy się, gdy moje serce jest czyste.



Jezus chciałby zamieszkać w moim sercu.



Gdy moje serce jest czyste, mogę przyjąć Boży Chleb.



Biała szata oznacza, że mam czyste serce.



Z czystym sercem, w białej szacie będę czekać na Jezusa.



Boży Chleb przyjmę w kościele, z rąk księdza.



Boży Chleb przyjmę w kościele, z rąk księdza.



Z rąk tego księdza przyjmę po raz pierwszy Jezusa. 
Jezus będzie ukryty w Bożym Chlebie.



Z rąk tego księdza przyjmę po raz pierwszy Jezusa.



W czasie Mszy św. ksiądz poprosi Jezusa, aby przyszedł do mnie.



W czasie Mszy św. ksiądz poprosi Jezusa, aby przyszedł do mnie.



Boży Chleb da mi siłę, abym był dobry dla wszystkich i grzeczny.
Boży Chleb przyjmę od księdza, w kościele. 





Zwykły chleb jem w domu, w szkole.
Daje mi siłę do zabawy i nauki.



Potrafię odróżnić Boży Chleb od zwykłego chleba.



Potrafię odróżnić Boży Chleb od zwykłego chleba.



Śpiewam: Jezus jest tu, Jezus jest tu…
(lub nucę, gram, klaszczę, słucham, patrzę…)



Pana Jezusa pragną przyjąć też inne dzieci .



Jezu, kocham Ciebie – proszę, przyjdź do mnie…





W tym kościele po raz pierwszy przyjmę do serca Jezusa
(kościół p.w. Maksymiliana M. Kolbego w Gnieźnie).



Wszyscy czekamy na ten piękny dzień!



To będzie radosna chwila!



Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi…



Drogi Jezu, 
pragniemy, by nasze dziecko mogło doświadczyć łaski, 
jaką Ty sam dajesz ukryty w kawałku Białego Chleba. 

Pomóż nam, rodzicom dobrze przygotować się do tej chwili.
Niech nasze słowa i czyny pozwolą odczuć

naszemu dziecku Twoją miłość. 
A  tam, gdzie kończy się nasza ludzka moc

niech zacznie się działanie Twojego Świętego Ducha.

Ofiarujemy Ci również tych, którzy towarzyszyć będą
naszemu dziecku w przeżywaniu tego pięknego wydarzenia:

rodzinę, kapłanów, znajomych.
Niech ich miłość i życzliwość otoczy naszą pociechę.

Błogosław Jezu, ten szczególny czas oczekiwania na Ciebie. Amen.



Maryjo, Twojej opiece powierzamy nasze dziecko…



Maryjo, Matko Pięknej Miłości – módl się za nami.



Błogosławiona Małgorzato z Castello, 
patronko osób niepełnosprawnych - módl się za nami.
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