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RELIGIA ZESTAW 6 

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” 

Pomódlmy się: 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, 

Dodaj nam ochoty i zdolności aby ta nauka, 

Była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

Kochane dzieci, na poprzedniej katechezie poprosiłam Was o przygotowanie 

palm wielkanocnych. Zrobiliście to wspaniale! Wielu z was dostało 6! Galeria 

waszych prac znajduje się na stronie naszej szkoły. 

 Jeżeli, twojej pracy tam nie ma, nie martw się! Dołączymy! 

• Dzisiaj spotykamy się w niezwykłym czasie. Od niedzieli palmowej 

rozpoczął się WIELKI TYDZIEŃ. 

Przygotujcie zeszyt, piórnik i książkę do religii, usiądźcie przy biurku, zapraszam na lekcję! 

Zapiszemy temat w zeszycie. 

Katecheza 37 

Temat: Jezus chce być z nami ukryty w chlebie – ostatnia 

wieczerza. 

Porozmawiajmy: ( w czasie lekcji będą was zapraszała do 

rozmowy, może uda wam się na te pytania odpowiedzieć w 

gronie rodziny? Zapraszam wszystkich serdecznie     ) 

 

– Co zazwyczaj jecie na śniadanie? 

– Jaki pokarm zawsze znajduje się na waszym stole? 

– Jakie święta lubicie najbardziej? 

– Jakie wtedy rodzice przygotowują potrawy? 
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Zatem: 
• Posiłek łączy rodzinę, ludzi, którzy zasiadają do wspólnego stołu. Codziennie 

spożywamy przy nim chleb.  

• Podziękujmy Panu Jezusowi za dar chleba modlitwą „Ojcze nasz”, zwracając 
szczególną uwagę na słowa „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie 
święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; 
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 
i nie wódź nas na pokuszenie; 
ale nas zbaw od złego. 
Amen. 

 

Pięknie! 
 

Jaki to był dzień, gdy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy? 

 
 

➢ Pan Jezus wjechał do tego miasta w niedzielę.  
➢ Nazywamy ją Niedzielą Palmową.  
➢ Rozpoczęła ona ostatni tydzień życia Pana Jezusa.  

 

Kilka dni później Pan Jezus spotkał się wieczorem ze swymi uczniami w miejscu 
zwanym Wieczernikiem – była to duża sala w domu Jego przyjaciół.  
Jezus poprosił wcześniej uczniów, aby tam przygotowali wieczerzę. 
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Przeczytajcie teraz fragment Pisma Świętego z ewangelii według św. Łukasza o tym jak 
Pan Jezus ustanowił SAKRAMENT EUCHARYSTII (Łk 22,19-20): 

 

Kiedy wszystko było już przygotowane i nastał wieczór, Jezus 
zjadł z uczniami ostatnią wieczerzę, w czasie której wziął chleb i 
powiedział:  
„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i 
powiedział: „Bierzcie i pijcie, to jest kielich Krwi mojej”. 
 

➢ Dzień, w którym Pan Jezus ukrył się w chlebie, nazywamy Wielkim Czwartkiem.  
 

➢ Od tego dnia Pan Jezus pozwolił swoim uczniom, a potem kapłanom, by powtarzali 
Jego słowa i gesty – wtedy za każdym razem przychodzi i ukryty w chlebie pozostaje 
razem z ludźmi. 

 
 

W ciszy przyjrzyjcie się, co kapłan trzyma w dłoniach? 
 
 

➢ Podczas Mszy Świętej, gdy ksiądz mówi słowa „Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało moje”, przychodzi Pan Jezus.  

➢ Z miłości do ludzi ukrywa się w białym chlebie, który nazywamy Hostią. 
➢ Dzieje się to podczas każdej Mszy Świętej. 

 

Jak myślicie? 
– Po jakich słowach Pan Jezus zamieszkuje w Hostii? 

– Kto może te słowa wypowiadać? 
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Otwórzcie podręczniki! 

➢ Przyjrzyjcie się rysunkom, które pokazują, z czego powstaje chleb i hostia. 
➢ Następnie, proszę zróbcie zadanie z  rozsypanką literową. 

Zadanie na ocenę 

 Z kosza i pateny „wybierzcie” literki według kolorów i wpiszcie je do 
kratek.   
Zdjęcie pracy proszę przesłać na mój adres: konsurkatarzyna3@gmail.com 
Czas na realizację zadania ( po świętach wielkanocnych). 
 

➢ Posłuchajcie, czego Marcin dowiedział się od swojej mamy o chlebie, w 
którym ukrył się Pan Jezus. 

 

Mały chleb Marcin jadł z mamą kolację, biorąc do ręki kolejną kromkę 
chleba. Nagle zapytał:– W kościele też jest Chleb, prawda mamo? Ale 
dlaczego jest on taki mały?– Widzisz – poważnie odpowiedziała mama 
– w tym Chlebie nieważna jest wielkość. Nie jest to chleb, który się je, 
by zaspokoić głód. To jest Chleb dla serca, by stawało się lepsze.– Co to 
znaczy? – pytał dalej Marcin.– To znaczy, że potrzebny jest on po to, by 
ludzie żyli w pokoju i miłości. Marcin zaciekawił się. 
– To ten chleb może dać miłość? – zapytał.– Tak, bo ten Chleb dał Pan 

Jezus, a nawet więcej – On sam w nim się ukrył. Pierwszy raz stało się 

to podczas Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z uczniami w Jerozolimie. 

– Jak Chleb, w którym jest Pan Jezus, zmienia serca ludzi, którzy Go przyjmują? 

– Co daje tym, którzy kochają Jezusa? 

➢ W białym chlebie – Hostii, Pan Jezus przebywa w kościele ukryty w tabernakulum.  

➢ Jest to najświętsze miejsce w kościele, dlatego przyklękamy, przechodząc obok 

niego.  

➢ Przypomina nam o tym modlitwa, którą wypowiadamy, gdy wchodzimy do 

kościoła. 

Jak ona brzmi?: 

 „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na 

wieki wieków. Amen”. 

mailto:konsurkatarzyna3@gmail.com


5 
 

Zawsze kiedy wejdziecie do kościoła, możecie modlić się tymi słowami, by 

powitać Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 

 

Zadanie w podręczniku: 

Proszę uzupełnić rysunek Ostatniej Wieczerzy naklejką z kielichem oraz pokolorować litery 

czerwoną kredką.  

 

Bóg zapłać za piękny czas na katechezie! 

Dziękuję, Drodzy Rodzice za współpracę i wasze poświęcenie       

 

 


