
RELIGIA KLASA I ZESTAW 9 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

Witam was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z Jezusem 

Zmartwychwstałym.  

Jezus jest tu z nami dzisiaj i chce nam coś bardzo ważnego powiedzieć. 

Przywitajmy się z Nim wspólnym śpiewem znanej nam piosenki „Jezus jest tu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=hF_xwuEPWO0 

 

W każdym domu jest taki mebel, przy którym gromadzi się cała rodzina. Przy 

nim spotykamy się, siadamy, rozmawiamy i wspólnie spożywamy posiłek. 

 – Co to za mebel?  

– Z kim spotykamy się przy stole?  

– Z jakich okazji spotykamy się przy stole?  

– Co możemy robić przy stole?  

– Jaki pokarm jemy każdego dnia, a nawet kilka razy w ciągu jednego dnia?  

Ludzie, którzy darzą się miłością, spotykają się przy 

wspólnym stole, aby spożywać posiłek, dzielić się tym, co 

mają, cieszyć się, że są razem. 

 

➢ Pan Jezus również spotykał się ze swoimi uczniami przy stole. Dzisiaj 

przypomnimy sobie o kolacji, którą Pan Jezus spożył z nimi.  

https://www.youtube.com/watch?v=hF_xwuEPWO0


➢ Jezus kiedyś zaprosił do stołu swoich uczniów. Mówiliśmy już o tym przed 

świętami wielkanocnymi.  

Teraz przypomnimy sobie to wydarzenie. 

– Z kim Jezus spotkał się przy stole?  

– Jaki był wtedy dzień?  

– Co Pan Jezus zrobił z chlebem?  

– Jakie wtedy wypowiedział słowa?  

– W co Pan Jezus przemienił wino?  

– Jakie słowa wypowiedział, trzymając kielich z winem?  

Około 2000 lat temu, tuż przed swoją męką, w Wielki 

Czwartek, Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało, a wino 

w swoją Krew. W ten sposób Jezus do dziś pozostał razem z 

nami pod postaciami chleba i wina. 

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie w ciszy opowiadania o Stasiu, 

który zasypał rodziców pytaniami na temat Mszy Świętej. 

Posłuchajcie, co się wydarzyło w kolejną niedzielę. 

Stasiu W piękną wiosenną niedzielę Staś z rodzicami udał się do kościoła na 

Mszę Świętą. Po drodze głośno przypominał sobie, czego dowiedział się o 

Mszy na ostatniej katechezie. Pamiętał, że podczas Mszy Świętej kapłan, 

trzymając w dłoniach biały chleb, powtarza słowa Jezusa z Ostatniej 

Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest Ciało moje”.  

– Jezus zamieszkał w białym chlebie, aby być bliżej nas.  

Ten chleb nazywamy Hostią – powiedziała mama i zaraz zapytała:  

– Stasiu, a pamiętasz też słowa, które wypowiada ksiądz, podnosząc kielich z 

winem?  

– Chyba pamiętam. To było tak: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To kielich 

Krwi mojej”.  

– Bardzo dobrze Stasiu – pochwalił syna tata.  



– Widzisz, w ten sposób Pan Jezus pozostał razem z nami pod postaciami 

chleba i wina. To wielka tajemnica.  

– Tato, a dlaczego przed przyjęciem Komunii Świętej ludzie się witają?  

– A dlaczego sądzisz, że się witają? – zapytał tata zdumiony.  

– Bo podają sobie ręce albo kłaniają się głową i uśmiechają się do siebie. 

Mama uśmiechnęła się i wytłumaczyła Stasiowi:  

– Ludzie w ten sposób przekazują sobie znak pokoju. Pokazują, że na nikogo 

się nie gniewają i ze wszystkimi chcą żyć w zgodzie. Ten znak można 

przekazywać na dwa sposoby: robiąc ukłon w kierunku najbliższych osób 

albo podając sobie dłonie i mówiąc „Pokój z tobą”. Staś zamyślił się, a potem 

głośno powiedział  

– ciekawe, ile jeszcze tajemnic ukrywa w sobie Msza Święta?  

W takim razie, powiedźcie: 

– Pod jakimi postaciami Pan Jezus ukrył swoje Ciało i swoją Krew?  

– Kto podczas Mszy Świętej wypowiada w imieniu Pana Jezusa słowa „Bierzcie i 

jedzcie, to jest Ciało moje”?  

Zapamiętaj, to ważne! 

Pan Jezus podczas każdej Mszy Świętej przemienia chleb i wino w swoje Ciało i 

swoją Krew. To najważniejsza chwila Mszy Świętej. Sam Pan Jezus, choć 

niewidoczny dla oczu, jest z nami obecny. Tylko ten, kto patrzy sercem i 

miłością, może uwierzyć, że tak jest naprawdę. To jest dla nas wielką tajemnicą. 

Dobry Jezus tak bardzo nas kocha, że zaprasza nas do swego stołu i dzieli z nami 

święty Chleb, abyśmy stawali się coraz lepsi, szczęśliwi i radośni.  

• Otwórzcie podręczniki i poszukajcie zdjęcia, które 

przedstawia przyjęcie komunii przez dziecko.  

 Ludzie wierzący w Pana Jezusa na Jego zaproszenie przychodzą na Mszę Świętą 

i przyjmują Jego Ciało pod postacią białego chleba.  

– Jak nazywa się przyjęcie Ciała Pana Jezusa?  

– Kiedy wy będziecie mogli przystępować do Komunii Świętej, czyli będziecie 

mogli przyjąć Ciało Pana Jezusa?  



➢ Wy będziecie mogli przyjąć Ciało Pana Jezusa pod postacią białego chleba 

po raz pierwszy w klasie III, podczas swojej Pierwszej Komunii Świętej. 

Jednak już teraz możecie się przygotowywać na to spotkanie. Czynicie to, 

poznając Jezusa na katechezie, spotykając się z Nim w domu na modlitwie  

i w kościele na Mszy Świętej. Możecie po cichu zapraszać Go do swoich 

serc, mówiąc Mu, że Go kochacie i pragniecie się z Nim spotkać.  

➢ Każdy, kto chce przyjąć Ciało Pana Jezusa, musi się pogodzić ze wszystkimi.  

➢ Na rysunku z dłońmi odszukajcie literki i wpiszcie je w wyznaczone miejsca. 

Odczytajcie słowa, które wypowiadamy, przekazując sobie znak pokoju. 

– Co oznacza podanie dłoni w czasie Mszy Świętej?  

 

Nauczymy się dzisiaj piosenki, w której powiemy Jezusowi, że chcemy 

przygotować swoje serce, by mógł w nim zamieszkać i czuć, że Go kochamy. 

Kliknij tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac 

 

1. Przygotuję Ci serce, o Chryste, 
 przygotuję Ci serce niewinne,  
 takie jasne, radosne i czyste, 
 przygotuję Ci serce, o Chryste. 
2. Przygotuję Ci serce ofiarne,  
 precz odrzucę, co kusi i mami, 
 przygotuję nadzieją i wiarą, 
 przygotuję Ci serce ofiarą.  
3. Przyozdobię Ci serce miłością,  
 taką wielką, co wszystko zwycięża, 
 abyś wstąpił do niego z radością,  
 przyozdobię Ci serce miłością.  
 

➢ Do tej piosenki będziemy wracać podczas naszych katechez, ponieważ i dla 

was przyjdzie dzień Pierwszej Komunii Świętej. 

Praca z podręcznikiem:  

Dzieci rysują po kropkach kielich i hostię oraz kolorują kielich. 

https://www.youtube.com/watch?v=hEW3TGkOvac


➢ Od dnia Pierwszej Komunii Świętej w każdą niedzielę, a nawet codziennie 

będziecie mogli posilać się Ciałem Pana Jezusa. 

➢ Ten Boży pokarm przyjmowany z wiarą umocni waszą przyjaźń z Jezusem.  

➢ Powiedzcie już dzisiaj Panu Jezusowi, że zapraszacie Go do swoich serc.  

 

Dziękuję! 

Z Bogiem! 


