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RELIGIA KLASA III ZESTAW 9 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 Pomódlmy się pieśnią: „Wszystko Tobie oddać pragnę”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk5sYAM2q4k 

• Przygotuj książki i zeszyt oraz piórnik. 

• Zapisz temat: 

Katecheza 43 

Temat: Pan Jezus przemienia chleb w swoje ciało, a wino w 

swoją krew. 

Przypomnijmy sobie: 

 – Co rozpoczyna liturgię eucharystyczną?  

– Jakie dary złożyliście Bogu w ostatnią niedzielę we Mszy Świętej?  

– Jak nazywamy bezinteresowny dar złożony Bogu? (ofiara)  

– Co to znaczy „ofiarować”?  

– Co i komu można ofiarować?  

– Co to znaczy ofiarować siebie, swoje życie? 

Chciałabym wam przedstawić świętego Maksymiliana Kolbe. 

 Przeczytajcie: 

Święty ojciec Maksymilian Polski zakonnik, św. 

Maksymilian Kolbe kochał Boga i ludzi miłością, 

którą warto naśladować. W 1941 r. został 

uwięziony w obozie w Oświęcimiu. Tam 

dobrowolnie oddał swoje życie w ofierze.  Sam 

zaproponował, że pójdzie na śmierć zamiast 

wskazanego przez żołnierza człowieka, który 

miał rodzinę.  Tym człowiekiem był Franciszek Gajowniczek, który doczekał się 

uwolnienia z  obozu. Pan Franciszek uczestniczył w 1982 r. w uroczystościach, 

podczas których papież ogłosił ojca Maksymiliana świętym. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk5sYAM2q4k
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Dziś będziemy mówić o tej części Mszy Świętej, w której Pan Jezus 

jest wśród nas obecny w swoim Ciele i swojej Krwi i ofiaruje za 

nas swoje życie.  

Przeczytaj fragment 1 Kor 11,23b-25: 

 „Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, 

połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją 

pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten 

kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić 

będziecie, na moją pamiątkę»”. 

– Kiedy Pan Jezus modlił się nad chlebem i winem?  

– Jakie słowa wypowiedział nad chlebem i winem?  

Pan Jezus w Wieczerniku ofiarował za nas 

samego siebie. Przemieniając chleb w swoje 

Ciało, a wino w swoją Krew, chciał nam 

powiedzieć, że Jego Krew będzie oddzielona od Jego Ciała, czyli że 

umrze. 

 – Kiedy spełniła się ta zapowiedź?  

W wieczerniku i na krzyżu Pan Jezus ofiarował się 

za nas, za wszystkich ludzi. – Czym różnią się te 

dwie ofiary? Jest to ta sama ofiara, tylko złożona 

w różny sposób: w Wieczerniku w sposób 

bezkrwawy – pod postaciami chleba i wina, a na 

krzyżu w sposób krwawy – w męce i śmierci. Pan 

Jezus złożył ją Bogu z miłości i posłuszeństwa.  

➢ Proszę odszukajcie w podręczniku tekst  

listu św. Pawła 1 Kor 11,23b-25 i przeczytajcie go po cichu. 

 – Jakie polecenie aż dwa razy wypowiedział Pan Jezus?  

– Kto dzisiaj je wypełnia?  

– W jaki sposób?  
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Przyjrzyjcie się zdjęciom w podręczniku.  

Kapłan odprawiający Mszę Świętą wypełnia polecenie Pana Jezusa, a Jego słowa 

wypowiadane nad chlebem i winem są dla nas ogromnie ważne. Podczas Mszy 

Świętej Jezus zmartwychwstały jest obecny wśród nas i ofiaruje Bogu Ojcu swoje 

Ciało i swoją Krew. Tego wszystkiego nie możemy zobaczyć.  

To jest „wielka tajemnica naszej wiary”. Widzimy wprawdzie tylko znaki chleba i 

wina, ale wierzymy Panu Jezusowi i na słowa kapłana: „Oto wielka 

tajemnica wiary” z radością odpowiadamy: „Głosimy śmierć 

twoją…”  

➢ Otwórzcie ćwiczenia: uzupełnijcie tekst wyrazami z ramek. 

Poznajcie bardzo niezwykłą historię: 

Święty o. Damian, pracował wśród trędowatych. Nie mogąc sobie 

poradzić z trudnościami, chciał opuścić swoją placówkę. Przed 

odjazdem odprawiał swoją ostatnią Mszę Świętą. W momencie 

przeistoczenia zdawało mu się, że w Hostii ujrzał oblicze Pana 

Jezusa. Ku swemu zdumieniu dostrzegł, że ta twarz była pokryta 

trądem, jak twarze ludzi, wśród których pracował. W czasie każdej 

Mszy Świętej Pan Jezus uobecnia się, to znaczy jest wśród nas. 

Czyni to z miłości do każdego człowieka. Pan Jezus pragnie, 

abyśmy my, którzy korzystamy z Jego miłości, odpowiadali miłością 

na Jego miłość. Takiej ofiary żądał Pan Jezus od o. Damiana, 

ukazując mu swoją twarz pokrytą trądem. O. Damian zrozumiał to i 

pozostał ze swoimi trędowatymi aż do śmierci. Uczynił to z 

posłuszeństwa powołaniu oraz z miłości do Jezusa i do ludzi, do 

których posłał go Pan Jezus. 

W ofierze Pana Jezusa najważniejsze było Jego całkowite 

oddanie się Ojcu, posłuszeństwo wypływające z miłości do Boga i ludzi. 

Tego samego Pan Jezus oczekuje od nas. Chce, abyśmy byli całkowicie 

posłuszni Bogu Ojcu z miłości, tak jak On. Nasze pragnienie 

posłuszeństwa przyrzekamy Bogu, gdy po słowach kapłana:  
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„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, tobie, Boże 

Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i 

chwała. Przez wszystkie wieki wieków”, odpowiadamy: „Amen”. Wtedy 

najlepiej uwielbiamy Boga i ukazujemy Mu naszą miłość.  

To jest nasze współofiarowanie z Chrystusem. 

 

Kilka pytań do refleksji: 

– W jakiej intencji ofiarujesz swój udział w niedzielnej Mszy Świętej? 

 – Jak starasz się być posłusznym Bogu w życiu codziennym?  

– Jak starasz się miłować Boga i ludzi?  

– W jaki sposób podczas Mszy Świętej współofiarujesz się wraz z 

Chrystusem Bogu Ojcu?  

– Jak zachowujesz się podczas liturgii eucharystycznej? 

NOTATKA POD TEMATEM LEKCJI: 

 W czasie każdej Mszy Świętej Jezus zmartwychwstały ofiaruje się 

za nas pod postaciami chleba i wina.  

Praca w zeszycie ćwiczeń: 

  Uczniowie kolorują rysunek z symbolami eucharystycznymi oraz rysują 

siebie uczestniczących we Mszy Świętej.  

Praca NA OCENĘ: 

  Napisz,  w zeszycie ( całym zdaniem) o jakiej tajemnicy mówi 

kapłan, wypowiadając słowa „Oto wielka tajemnica wiary”. 

Dziękuję! 

Z Bogiem! 

Mój adres do korespondencji: konsurkatarzyna3@gmail.com 

Na wykonanie pracy uczniowie mają tydzień. 

mailto:konsurkatarzyna3@gmail.com

