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TEMAT: JEZUS DALJE NAM CHLEB  

 

Cel dydaktyczny: zapoznanie z faktem, że na Mszy św. spotykamy się z Panem Jezusem. 

Cel wychowawczy: uwrażliwić dzieci na szczególną obecność Chrystusa w Eucharystii pod postaciami chleba 

i wina. 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Powiedzcie mi co jest wam potrzebne abyście rosły? (pokarm) 

A jak nazywa się taki bogaty posiłek, taki, który jest dobrze przygotowany 

stół, gdzie jest dużo jedzenia? (uczta) 

Z jakiej okazji zdarzają się takie uczty w waszych domach, czy gdzieś 

indziej? (imienin, przyjęcie weselne) 

Kto na te wielkie przyjęcia przychodzi? 

Jaki jest cel tych przyjęć? (chcemy się podzielić naszą radością).  

 

Dziś na tej katechezie także będziemy mówić o uczcie. O uczcie na którą 

zaprasza nas wszystkich Pan Jezus.  

Pogadanka   

4. Wymiar biblijny:  

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza 

Łk 22:14-20 

14. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 

15. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim 

będę cierpiał. 

16. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w 

królestwie Bożym. 

17. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i 

podzielcie między siebie; 

18. albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego 

krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże. 

19. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i 

podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie 

na moją pamiątkę! 

20. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe 

Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. 

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

O jakiej uczcie przeczytaliśmy?  

Kto był na tej uczcie? 

Co zrobił Pan Jezus? 

Czy ktoś potrafi powiedzieć mi kiedy podobne słowa wypowiada kapłan 

podczas Mszy świętej? (jest to pytanie trudne więc podpowiadam, że 

chodzi o Przeistoczenie) 

Odczyt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanka  

Pismo św. 

5. Wymiar eklezjalny:  

Powiedzcie mi co to jest (pokazuję opłatki wigilijne)? 

A to (pokazuję komunikant)? 

Pokaz i 

pogadanka  

 

Opłatki 

wigilijne, 

komunikant, 
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Czym się różni komunikant od opłatka wigilijnego? (kształtem) 

Powiedzcie mi co to jest tabernakulum? 

A jaka jest różnica między szafką w zakrystii a tabernakulum? 

Skąd jest w tabernakulum Ciało Jezusa - czy może jest tam od zawsze?  

Te komunikaty, które widzieliśmy przemieniają się w Ciało Pana Jezusa 

na słowa kapłana wypowiadane podczas konsekracji. Padają wtedy słowa, 

które przed chwilą czytaliśmy: „Bieżcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest 

Ciało Moje, które za was będzie wydane”. 

Kto pierwszy użył tych słów? (Pan Jezus) 

Kiedy to było? (podczas ostatniej wieczerzy) 

Co Pan Jezus wtedy jeszcze zrobił? (przemienił wino w swoja krew) 

 

Przełamuję na pół komunikant. Wyobraźcie sobie, że w niedzielę ksiądz 

przemieni na ołtarzu taki połamany komunikant i wiele innych 

komunikantów w Ciało Pana Jezusa to ile w końcu jest Panów Jezusów: 

jeden, pół, więcej.... 

 

Popatrzcie w każdym kawałku jest cały Pan Jezus. Dlatego też z 

pewnością widziałyście ministrantów, którzy chodzą z księdzem by żaden 

nawet okruszek chleba nie spadł na ziemię, bo również i w tym okruszku 

jest cały Pan Jezus. Jest to bardzo trudne do zrozumienia dlatego ksiądz na 

koniec mówi słowa: tajemnica wiary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz  

kielich  

6. Wymiar egzystencjalny: 

Zapraszam was teraz blisko siebie. Przyniosłem dzisiaj taką dużą księgę, z 

której każdego dnia kapłani na całym świecie odprawiają Mszę Świętą. 

Kto wie jak nazywa się ta księga? (mszał) 

(Otwieram na modlitwie konsekracyjnej) – tutaj są słowa konsekracji. 

(aklamacja) – a tutaj są słowa mówiące o wielkiej tajemnicy Chrystusa 

obecnego pod postaciami chleba i wina. 

Pogadanka i 

pokaz  

Mszał  

7. Wymiar liturgiczny: 

Abyśmy mogli uczcić Pana Jezusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie nauczymy się dzisiaj pieśni? 

(nag. 22). 

 

1. Bądźże pozdrowiona , Hostio żywa, 

W której Jezus Hrystus Bóstwo ukrywa. 

Ref: witaj Jezu Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyii. 

2. Bądźże pozdrowione drzewo żywota! 

Niech kwitnie niewinność anielska cnota. 

Ref: witaj Jezu Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyii. 

3. Bądźże pozdrowiony Baranku Boży; 

zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży. 

Ref: witaj Jezu Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyii. 

4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie! 

W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie. 

Ref: witaj Jezu Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyii. 

5. Bądźże pozdrowiona święta krynico! 

Serce przenajświętsze, łaski świątnico. 

Ref: witaj Jezu Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyii. 

6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie, 

Śpiew  Nagranie CD 

tekst dla 

uczniów 



 3 

Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. 

Ref: witaj Jezu Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyii. 

7. Bądźże pozdrowiona, żywa ofiaro! 

Broń nas przed doczesną i wieczną karą. 

Ref: witaj Jezu Synu Maryi, 

Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyii. 

8. Podsumowanie:   

9. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek.    

10. Modlitwa końcowa:    

 


