
15.04.2020r. Religia kl. III 

Temat: Stół łączy rodzinę 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne Uświadomienie prawdy, że spotkania 

przy stole łączą rodzinę i pogłębiają rodzinne relacje 

Modlitwa  

Zwróćmy się do Matki Bożej i do św. Józefa z prośbą o to, by wstawiali się w 

intencjach naszych rodzin: Zdrowaś, Maryjo… Święty Józefie, módl się za nami. 

Jeśli siedzimy przy jednym stole, łatwiej nam zrozumieć drugiego człowieka, bo 

widzimy jego oczy, wyraz twarzy, reakcje na to, co mówimy. Gdy się widzi 

twarz i oczy, można bardziej zrozumieć osobę, z którą się rozmawia. Do stołu 

zaprasza się nie tylko najbliższą rodzinę, ale również przyjaciół, spotkania przy 

stole odgrywają bardzo ważną rolę. 

Także Pan Jezus wielokrotnie był zapraszany na wspólne posiłki. 

 J 12,1-2: Uczta w Betanii „Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, 

gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla 

Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy 

stole”.  

Łk 7,36: Nawrócenie jawnogrzesznicy „Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do 

siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem”. 

 Mt 9,10: Powołanie Mateusza „Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło 

wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami”. 

 Łk 19,5-7: Zacheusz „Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł 

do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w 

twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, 

widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę»”. 

 Mt 26,20.26-28: Ustanowienie Eucharystii „Z nastaniem wieczoru zajął miejsce 

u stołu razem z dwunastu . (...) A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy 

błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest 

Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, 

mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za 

wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów»”. 



 Łk 24,30: Uczniowie z Emaus „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 

odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”. 

Pana Jezusa zapraszano wiele razy do stołu jako przyjaciela. Był On 

przyjacielem Marty, Marii oraz ich brata Łazarza. Zasiadał do stołu także z tymi, 

których uważano za grzeszników. Chciał przez to pokazać, że Bóg jest Ojcem 

wszystkich ludzi, kocha ich i pragnie się z nimi spotkać. Jego postępowanie 

niektórzy uważali za coś obraźliwego i złego, ale dla tych, którzy byli z Jezusem, 

było to początkiem nowego życia. Niezwykle ważnym spotkaniem przy stole 

była Ostatnia Wieczerza, którą Pan Jezus spożył z Apostołami. Podczas tej 

Wieczerzy przemienił On chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. 

 Ćwiczenie w podręczniku str. 147: Połącz każdą ilustrację z odpowiadającym 

jej fragmentem Pisma Świętego. 

Ćwiczenie z podręcznika: Zapisz różnice str. 148 

Ćwiczenie w podręczniku: Wokół stołu napisz, w jaki sposób łączy on ludzi 

str.148 

Modlitwa  

Matko Nieustającej Opieki – uproś naszej rodzinie u Syna Twego wzajemne 

zrozumienie, gotowość pomocy, zdolność przebaczania oraz szczerość, 

cierpliwość i miłość w codziennym życiu. Spraw, Matko, by w naszej rodzinie 

było jedno serce i jeden duch. Bądź zawsze troskliwą opiekunką naszej rodziny. 

Amen. 

Praca domowa 

Narysuj swoją rodzinę przy stole. 


