
RELIGIA KLASA II ZESTAW 4 

Dzień dobry! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Tematem naszego spotkania są wydarzenia Wielkiego Czwartku. Utrwalimy sobie poznane wcześniej wiadomości, 

odkryjemy nowe treści. Do dzieła! Pomódlmy się na początek: 

Duchu Święty, 

który oświecasz serca i umysły nasze, 

dodaj nam ochoty i zdolności, 

by nasza nauka była dla nas pożytkiem 

doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 

 

Amen. 

1. Przygotuj zeszyt i piórnik. 

2. Zapisz w zeszycie temat naszego spotkania: 

Katecheza 33 

Temat: Wielki Czwartek- dzień Mszy świętej i kapłaństwa. 

3. Kliknij w poniższy link, przejdź krok po kroku zabawę interaktywną. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej. 

Miłej zabawy! 

 

https://view.genial.ly/5e76161b8a1d0d0d986ab08f/interactive-image-wielki-czwartek-katecheza-kl-

2?fbclid=IwAR2f17g1YSrB5l1ro7srfuE-3lyOxewhmUGWnQonyD4HxZ4W-zL5nJs4Qdg 

 

4. Posłuchaj: Dzisiaj zatrzymamy się nad tymi wydarzeniami, które miały miejsce prawie 2 tys. lat 

temu. Te wydarzenia są bardzo ważne, mówimy, że są to wydarzenia zbawcze. Zastanowimy się jak 

możemy je przeżyć, aby uczcić Pana Jezusa.  

5. Zapisz pod tematem w zeszycie: 

To wielkie wydarzenia i dlatego też te dni, w których je wspominamy nazywamy wielkimi.  

WIELKI CZWARTEK,  

WIELKI PIĄTEK,  

WIELKA SOBOTA, 

 WIELKANOC.  

6. Spróbujemy odkryć  wezwanie Boże. Proszę przeczytaj na głos fragment z Pisma Świętego. 

- Mt 26, 26-28, 1 Kor 11. 25 

 

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.  

Czyńcie to na moją pamiątkę".  

7. Odpowiedz na kilka pytań ( nie zapisuj tego do zeszytu) 

- O jakim wydarzeniu jest tu mowa? 

- O Ostatniej Wieczerzy. /przyczepiamy obraz Ostatniej Wieczerzy/.  

- Co ważnego wydarzyło się podczas tej wieczerzy? 

- Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew i dał im Siebie na pokarm. 

- O co prosił Apostołów? 

- Aby czynili to na Jego pamiątkę. 

- Co jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy?  

- Msza święta. /przyczepiamy obraz Mszy św. /  
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Każda Msza święta jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. O to poprosił sam Pan Jezus i dlatego 

mówimy, że WIELKI CZWARTEK to dzień ustanowienia Eucharystii. To dzień, w którym Pan 

Jezus sam ustalił, w jaki sposób pragnie zostać z nami na ziemi i w jaki sposób będzie to czynił. Już 

niedługo, w trzeciej klasie też przystąpimy do Stołu Pańskiego i będziemy mogli przyjmować Pana 

Jezusa. Chcemy dobrze na ten dzień przygotować nasze serca.  

 

8. Każda Msza święta jest wielkim darem, a szczególnym dniem wdzięczności jest WIELKI 

CZWARTEK.  

- W jaki sposób tego dnia podziękujemy? 

- Uczestnicząc we Mszy świętej ( za pośrednictwem telewizji). 

 

Opowiadam o Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Podkreślam uroczysty charakter tej Mszy św.- biały 

kolor szat, Chwała na wysokości Bogu, celebra wszystkich kapłanów.  

W ten sposób dziękujemy za Eucharystię, ale nie tylko.  

- Komu Pan Jezus powierzył zadanie odprawiania Mszy św. Do kogo powiedział "To czyńcie na 

Moja pamiątkę..."?  

- Do Apostołów.  

- Jaki kolejny sakrament ustanowił w ten sposób? 

- Sakrament kapłaństwa.  

 

WIELKI CZWARTEK to też dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej jest bardzo uroczysta, ale potem jej charakter zmienia się,. Zamiast 

dzwonków usłyszymy kołatki. Na pamiątkę tych wydarzeń, które miały miejsce po ostatniej 

Wieczerzy, Pan Jezus z tabernakulum zostanie przeniesiony do ciemnicy.  

 

9. ZADANIE DLA CHETNYCH       połącz w pary i przepisz do zeszytu. Będzie za to nagroda! 

   

WIELKI CZWARTEK  ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 

WIELKI PIĄTEK  PAN JEZUS LEŻY W GROBIE POŚWIĘCENIE POKARMÓW 

WIELKA SOBOTA  MĘKA I ŚMIERĆ PANA JEZUSA 

WIELKANOC 

  
USTANOWIENIE EUCHARYSTII I SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA 

 

Dziękuję! 

Z Bogiem 


