
28.04.2020r. Religia Kl. II 

Temat: Stół Słowa i Stół Chleba 

 Cele katechetyczne – Uświadomienie prawdy, że Jezus ofiaruje się ludziom w Eucharystii w słowie i 

pod postacią chleba i wina. 

Modlitwa  

Podczas dzisiejszej katechezy będziemy starać się zrozumieć podstawowe gesty, znaki i symbole 

liturgiczne związane z Eucharystią. Będziemy mówić również o tym, jak godnie zachować się w 

kościele. Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam zapamiętać i zrozumieć te wszystkie ważne rzeczy. 

Módlmy się: Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…  

 

Ołtarz jest – znakiem Chrystusa, – znakiem Krzyża, na którym Chrystus złożył siebie w ofierze 

za zbawienie świata, – stołem ofiarnym, na którym Chrystus czyni obecną swoją Ofiarę 

złożoną na Krzyżu, – stołem świątecznym uczty przygotowanej przez Chrystusa, miejscem, na 

którym wierni składają swoje troski i ciężary, – źródłem, z którego wierni otrzymują „nową 

moc ducha na dalszą drogę życia”. Z tego stołu karmimy się Ciałem Jezusa Chrystusa. Bóg 

karmi człowieka również swoim słowem, dlatego w kościele mamy jeszcze jeden ważny dla 

nas stół.  

Jest to ambona – stół Słowa. Ambona jest znakiem: – Chrystusa Nauczyciela, – Bożej 

mądrości, skierowanej do każdego z nas, – Prawdy, która porządkuje i ubogaca nasze życie, – 

głoszenia Ewangelii całemu światu. Z ambony czyta się słowo Boże. 

Ćwiczenie w podręczniku s. 101: Dorysuj drugą połowę rysunku i uzupełnij podpisy.  

Ze względu na świętość tego miejsca, którym jest ołtarz, okazujemy mu szacunek w 

następujący sposób: – ołtarz nakrywamy białym obrusem i ozdabiamy kwiatami, – przed 

ołtarzem wykonujemy głęboki skłon, – ksiądz na początku i na końcu każdej Mszy Świętej 

całuje ołtarz, – podczas uroczystej Eucharystii ołtarz jest okadzany.  

Ćwiczenie w podręczniku s. 101. : Narysuj na ołtarzu patenę i kielich, a na ambonie lekcjonarz. 

Praca domowa - dokończ zdania pod zdjęciami na stronie 100 

A tutaj małe podsumowanie lekcji: 

https://padlet.com/bachabj/gbkphhqtfpcs6ysl?fbclid=IwAR2lA0pATAzOuJgKMdkQNjr3-

mnbOIZB8EisOUAmT6jDAk8-UD41nG5lD3s 
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