
21.04.2020r, Religia KL.III 

Temat: Stół Eucharystii 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne Uświadomienie prawdy, że w pełni uczestniczymy w Eucharystii, 

jeśli przystępujemy do Komunii Świętej. 

Modlitwa  

Prośmy Ducha Świętego, aby pomagał nam podczas nauki: Duchu Święty, który oświecasz… 

Wiemy już, że stół łączy ludzi, którzy siadają przy nim, aby się spotkać i porozmawiać, aby zjeść razem 

śniadanie, obiad lub kolację. Zdarzają się takie szczególne okazje, kiedy przy stole na wspólnym obiedzie 

spotyka się cała rodzina. Ucztujemy z Panem Jezusem 

– Kogo najczęściej zapraszamy na takie spotkania (obiad itp.)? 

– Co by się stało, gdyby ktoś z zaproszonych gości nie przyszedł?  

– Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was na obiad ktoś, kto nie je przygotowanego posiłku. Dlaczego nie 

je?  

Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w sposób szczególny. Oczekujemy, że to, 

co przygotowaliśmy, będzie jadł ze smakiem. Jeśli ktoś nie chce jeść, jest nam nieswojo, przykro. Nie 

poczęstować się posiłkiem jest dużym nietaktem ze strony zaproszonego. Wspólny posiłek jest znakiem 

przyjaźni. Niejedzenie może oznaczać, że „nie jesteśmy przyjaciółmi”. 

Czytanie Pisma św. 

„Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z 

poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». Oni Go zapytali: «Gdzie chcesz, 

abyśmy ją przygotowali?». Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek 

niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel 

pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniamiʹ.  Ów zaś wskaże wam salę 

dużą, usłaną; tam przygotujecie». Oni poszli, znaleźli [wszystko] tak, jak im powiedział, i przygotowali 

Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco 

pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę jej 

spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: 

«Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę pił [napoju] z owocu 

winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie 

połamał go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją 

pamiątkę!». Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi 

mojej, która za was będzie wylana”                                                           (Łk 22,7-20). 

 



Pan Jezus wybrał miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której przemienił chleb w swoje Ciało, 

a wino w swoją Krew. Dziś miejscem, w którym spożywamy Wieczerzę Pańską, jest kościół. Dzieje się to 

w czasie Eucharystii. Podczas każdej Mszy Świętej Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją 

Krew. Miejscem tej przemiany (przeistoczenia) jest ołtarz, stół Eucharystii. Dlatego oddajemy cześć 

ołtarzowi.  

Ćwiczenie w podręczniku s.151: Rozwiąż rebus i dokończ zdanie.  

Ołtarz to (stół Eucharystii). Katecheta zaznacza, że do stołu Eucharystii zaprasza nas sam Pan Jezus. Na to 

zaproszenie odpowiadamy nie tylko poprzez obecność we Mszy Świętej, ale także poprzez spożywanie 

Ciała i Krwi Pańskiej, czyli przystępując do Komunii Świętej. Za ten wielki dar powinniśmy szczerze 

dziękować Jezusowi. Na stole Eucharystii dokonuje się największy cud: przeistoczenie. Jezus pragnie 

spotkać się z każdym zaproszonym na ucztę (na Mszę Świętą) w Komunii Świętej.  

W czasie przystępowania do Komunii Świętej człowiek słyszy od kapłana słowa: „Ciało Chrystusa”. 

Ćwiczenie w podręczniku s.151: Wokół hostii są litery. Ułóż je w słowo, które wypowiadasz, gdy 

przyjmujesz Komunię Świętą. Napisz to słowo. 

Przyjmując Komunią Świętą, mówimy „Amen”. Słowem tym wyznajemy naszą wiarę w żywą i prawdziwą 

obecność Jezusa w małym kawałku chleba. W ten sposób mówimy: „tak jest naprawdę”, „wierzę w to”. 

Piosenka: 

Idzie mój Pan, idzie mój Pan. On teraz biegnie, by spotkać mnie. Mija góry, łąki, lasy, by komunii stał się 

cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. 

https://www.youtube.com/watch?v=X6fOq96ZgB0  

Praca domowa s.152 

 Narysuj ołtarz z kościoła w twojej parafii. 

Sposoby komunikowania: Messenger, wwisniewska@interia.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X6fOq96ZgB0

