
07.04.2020r. Religia kl. III 

Temat: Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina 

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

Uświadomienie prawdy, że Pan Jezus jest obecny pod postaciami chleba i wina. 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

• Uczeń rozumie znaczenie słów: „Bierzcie i jedzcie", „Bierzcie i pijcie" oraz „Czyńcie to na 

moją pamiątkę". 

• Uczeń wie, że Pan Jezus podczas przeistoczenia przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w 

swoją Krew. 

Umiejętności: 

• Uczeń wierzy w obecność Chrystusa w Eucharystii. 

Na początku spotkania pomodlimy się śpiewem, przypominając sobie, o czym mówiliśmy na 

poprzedniej katechezie: Ofiaruję Tobie, Panie mój... 

Katecheta prosi o przeczytanie  I modlitwy eucharystycznej we Mszy : 

 „Gdy Pan Jezus przed swoją męką spożywał z Apostołami wieczerzę, wziął chleb i dzięki Tobie 

składając, błogosławił i rozdawał im, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało 

moje, które za was będzie wydane». Pod koniec wieczerzy wziął kielich napełniony winem, złożył 

Tobie dzięki i podał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi 

mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie 

grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę»”.  

Katecheta pyta: 

 – Co spożywał Pan Jezus z Apostołami? (chleb i wino)  

– Co Pan Jezus zrobił z chlebem? (błogosławił i rozdał) 

 – Co Pan Jezus zrobił z winem? (podziękował Bogu i podał uczniom)  

– Jakie słowa wypowiedział Pan Jezus w czasie tych gestów?  

– Gdzie dziś możemy usłyszeć te same słowa? (w kościele, podczas Mszy Świętej)  

Ćwiczenie w podręczniku str 138: Wpisz w kratki odpowiednie litery, a dowiesz się, jak nazywa się 

moment Mszy Świętej przedstawiony na zdjęciach.  

Podczas przeistoczenia chleb staje się Ciałem Pana Jezusa, a wino Jego Krwią. Dusza każdego 

człowieka potrzebuje duchowego pokarmu i napoju. Są nimi Ciało i Krew Pana Jezusa. Jezus zaprasza 

człowieka (nas) na ucztę eucharystyczną, abyśmy mogli w Nim wzrastać. Aby tego doświadczyć, 

potrzebna jest wiara. Pan Jezus przychodzi nam z pomocą. Daje szczególne znaki, aby umocnić naszą 

wiarę.  



Katecheta może opowiedzieć o jakimś cudzie eucharystycznym (np. w Sokółce, Lanciano, Orvieto). 

https://www.youtube.com/watch?v=wspyiwB8IvU  

Ćwiczenie w podręczniku str. 139: Uzupełnij zdania.  

Podczas przeistoczenia chleb staje się ................................ Pana Jezusa.  

Podczas przeistoczenia wino staje się ............................................................................... Pana Jezusa. 

Prosząc Pana Jezusa, żeby wzmacniał naszą wiarę w Jego obecność podczas Mszy Świętej, 

zaśpiewajmy piosenkę Magdy Anioł pt. Kiedyś wino i chleb. 

https://www.youtube.com/watch?v=kUp6eGtXgzk 

Ćwiczenie w podręczniku str. 139: Zwróć uwagę na słowa kapłana i podkreśl te, które się powtarzają. 

Katecheta zwraca uwagę uczniów na podkreślone słowa (tajemnica wiary).  

 Cud, który dokonuje się w czasie każdej Mszy Świętej, jest dla człowieka tajemnicą, którą może 

przyjąć tylko wierzące serce. 

Praca domowa  

Naucz się aklamacji po przeistoczeniu str.139 

https://www.youtube.com/watch?v=wspyiwB8IvU
https://www.youtube.com/watch?v=kUp6eGtXgzk

