
24.04.2020r. Religia KL. II 

Temat: Eucharystia darem Boga. 

Cele katechetyczne –Zapoznanie ucznia z sakramentem Eucharystii. 

Modlitwa  

Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus przychodzi do naszych serc pod postacią chleba i wina. 

Pomódlmy się o możliwość jak najczęstszego spotykania się z Panem Jezusem w czasie Eucharystii: 

Ojcze nasz… 

Przeczytajcie opowiadanie 

Głos kasztelańskiego herolda, który odczytywał na placu obwieszczenie, obudził wieś położoną u 

podnóża zamku. „Nasz umiłowany pan zaprasza wszystkich swoich dobrych i wiernych poddanych do 

udziału w przyjęciu, wydanym z okazji swoich urodzin. Każdy otrzyma miłą niespodziankę. Pan prosi 

jednak wszystkich o małą przysługę: osoby, które wezmą udział w przyjęciu, niech przyniosą ze sobą 

trochę wody, aby uzupełnić kończące się rezerwy zamkowe...” Herold powtórzył kilkakrotnie to 

obwieszczenie, potem odwrócił się i pod eskortą powrócił do zamku. We wsi w przeróżny sposób 

komentowano zaproszenie. – Och! To zawsze ten sam tyran! Ma wystarczająco wielu służących, by 

uzupełnić zbiornik... Ja zaniosę szklankę wody i to wystarczy! – Ależ nie! Był zawsze dobry i szczodry! 

Ja przyniosę baryłkę! – A ja... naparstek wody! – Ja beczkę! Rano, w dniu przyjęcia, można było 

zobaczyć dziwny orszak zdążający do zamku. Niektórzy pchali wysiłkiem potężne beczki lub nieśli, 

sapiąc, wielkie wiadra pełne wody. Inni, wyśmiewając się ze współtowarzyszy drogi, nieśli małe 

karafki albo szklanki na tacy. Orszak ten wszedł na podwórzec zamkowy. Każdy opróżniał swój 

pojemnik w dużym basenie, ustawiał go w kącie i podążał do sali bankietowej. Pieczyste dania i 

napoje, tańce i śpiewy przeplatały się bez przerwy. Wreszcie pod wieczór pan zamku podziękował 

wszystkim w uprzejmych słowach za przybycie i powrócił do swych apartamentów. – A przyrzeczona 

niespodzianka? – szemrali niektórzy niezadowoleni i rozczarowani. Innych przepełniała radość: – Nasz 

pan zorganizował dla nas wspaniałą uroczystość! – mówili. Każdy przed powrotem do domu udał się 

po swój pojemnik. Dało się słyszeć krzyki, które gwałtownie się nasilały. Były to okrzyki radości i złości. 

Pojemniki zostały napełnione aż po brzegi złotymi monetami! „Ach! Gdybym przyniósł więcej 

wody...”  

        Bruno Ferrero. Przyjęcie w zamku 1. 

Co ogłosił kasztelański herold? (....................................).  

2. O co prosił król? (........................................).  

3. Czy ludzie chętnie spełnili królewską prośbę? (........................................).  

4. Czy podobało im się przyjęcie? (..........................................).  

5. Jaką otrzymali niespodziankę od króla? (.............................................). 

Tekst z Pisma Świętego (Mt 26, 17-20. 26-28):  

„W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy 

Ci przygotowali spożywanie Paschy?». On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i 

powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami». 

Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce 

u stołu razem z dwunastu uczniami. […] 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”.  

1. Co Pan Jezus powiedział na temat chleba? (.....................................). 

 2. Co Pan Jezus powiedział o winie? (......................................................). 

Ćw. podręcznik str. 98. Uzupełnij tekst wyrazami z naklejek. 

Eucharystia jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego chrześcijanina. Możemy się wtedy 

osobiście spotkać z Jezusem Chrystusem. Wierzymy, że pod postaciami chleba i wina obecny jest Pan 

Jezus, który ofiarował się za nas już w Wieczerniku. To, co Jezus uczynił w Wieczerniku, dzieje się też 

w Eucharystii, czyli dokonuje się ta sama ofiara i ten sam dar.  

Ćwiczenie w podręczniku s. 99: Odwzoruj drugą część obrazka i pokoloruj. 

Śpiewamy piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw 

Ofiaruję Tobie. Ofiaruję Tobie, Panie mój,  

całe życie me, Cały jestem Twój, aż na wieki.  

Oto moje serce, przecież wiesz,  

Tyś miłością mą jedyną jest.  

Praca domowa s. 99 

Wykonaj zaproszenie na niedzielną Eucharystię. Zrób zdjęcie i prześlij do 27 kwietnia. 

 

Sposoby komunikowania: Messenger, wwisniewska@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw

