
Religia kl. VI    07.12.2020r.  

Temat: Eucharystia jednoczy mnie  z Chrystusem i braćmi. 

Modlitwa- Duchu święty, który oświecasz.... 

  

Mówiąc o tym strumieniu, zastanówmy się, jak zbudowana jest woda 

(pokazujemy zdjęcia mikroskopowego obrazu cząsteczek wody, obraz łączenia 

się cząsteczek wody – wiązania atomowe i wodorowe). Kiedy patrzymy na 

strumień albo rzekę, a nawet wodę płynącą z kranu, widzimy ją jako jednolitą 

substancję. Woda „trzyma się razem”, jej cząsteczki nie rozdzielają się, jak np. 

piasek czy cukier (przesypujemy piasek bądź cukier), dzięki temu woda może 

tak wiele zdziałać – poruszające się cząsteczki rzeźbią głębokie kaniony w 

skałach , wygładzają kamienie, po których płyną, a siła płynącej wody może 

wytwarzać energię. To wszystko jest możliwe tylko dzięki temu, że cząsteczki 

wody są połączone, „działają” razem. Pojedyncza cząsteczka nigdy nie zdoła 

dokonać tego, co cała rzeka. 

Ludzie też mogą uczynić wiele dobra, gdy działają razem, gdy tworzą wspólnotę. 

Cząsteczki wody łączą wiązania atomowe i wodorowe. A co może łączyć ludzi? 

Tak, ludzi łączą więzi, łączy wspólny cel, łączy sympatia, ale tym, co naprawdę 

JEDNOCZY ludzi, jest KTOŚ, nie coś. Tym KIMŚ jest Jezus Chrystus. W jaki 

sposób Jezus jednoczy ludzi? Wszystkich jednakowo kocha, wszystkich 

jednakowo odkupił, zbawił i wszystkich karmi swym Ciałem. Wszystkich, 

którzy odpowiadają na Jego zaproszenie. 

•  Potrzeba wdzięczności 

Pan Jezus ustanowił Eucharystię dla wspólnoty Kościoła. Jest na nią zaproszony 

każdy, kto pragnie jedności z Chrystusem i braćmi. Często zdarza się, że nie 

czujemy potrzeby uczestnictwa we Mszy Świętej. Może to wynikać z braku 

wiedzy, czym jest Eucharystia, albo ze słabej więzi z Bogiem. Można 

zachorować na brak potrzeby żywej relacji z Jezusem. Taka choroba może 

prowadzić do poważnych powikłań w wierze i w życiu duchowym. Jeśli ktoś 

coraz lepiej poznaje Jezusa i otwiera się na Jego łaskę, to taka choroba mu nie 

grozi. Najlepszym lekarstwem na brak potrzeby więzi z Bogiem jest 

wdzięczność Bogu za łaskę Eucharystii, za obecność Jezusa Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie.  



 Notatka 

Eucharystia jednoczy mnie z Chrystusem. Przyjmując Jego Ciało, dostępuję 

łaski przemiany i staję się coraz bardziej do Niego podobny. Eucharystia 

jednoczy mnie także z wszystkimi, którzy razem ze mną uczestniczą w 

przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej. Przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej, 

stajemy się Kościołem, Mistycznym Ciałem Chrystusa. 

 Praca domowa 

•  Napisz ogłoszenie, które mogłoby zachęcić Twoje koleżanki i Twoich 

kolegów do częstego uczestnictwa w Eucharystii. 

Zadania z karty pracy przesyłamy na email: grzegorz.warchul@wp.pl 

 


