Tydzieo obowiązywania: 20 - 24 kwietnia 2020
Katecheza 5
Temat: Eucharystia pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Cel: Wyjaśnienie znaczenia chleba w naszym życiu. Wyjaśnienie pojęcia "Przeistoczenie"
Podczas swojego ziemskiego życia Pan Jezus przygotowywał ludzi do przyjęcia daru, jakim jest
On sam. Nauczał, że chleb jest pokarmem ziemskim. Mówił też, że Jego Ciało – Chleb Żywy to
pokarm na życie wieczne. Możemy przyjmowad Go w czasie każdej Eucharystii, gdy mamy czyste
serca. Pan Jezus powiedział:’’ Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, wydane na życie
wieczne.”
Najważniejszą częścią Mszy Świętej jest liturgia eucharystyczna, a dokładnie PRZEISTOCZENIE,
czyli KONSEKRACJA. To moment, w którym chleb i wino staje się Ciałem i Krwią Pana Jezusa.
Potem przyjmujemy Je w Komunii Świętej.
W czasie Mszy św. Pan Jezus ofiarowuje się za nas Ojcu, w sposób bezkrwawy, pod postaciami
chleba i wina.
Pytanie: wyjaśnij wyraz - „ Przeistoczenie”
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedź na
pytanie i fotografię swojej pracy prześlij na email do kontaktu.

Katecheza 6
Temat: Eucharystia jest ucztą Jezusa.
Cel: Uświadomienie uczniowi jak nazywa się uczta, którą spożył Jezus wraz z Apostołami przed
swoją śmiercią
Utrwalenie w jakiej postawie należy przyjmowad Komunię św.
Po zmartwychwstaniu, najczęściej w pierwszy dzieo tygodnia, w niedzielę, Pan Jezus spotykał się
ze swoimi uczniami. Miało to miejsce przy posiłku, tak samo jak przy Ostatniej Wieczerzy –
Jezus pragnął spożyd z Apostołami tę Paschę przed swoją śmiercią. W czasie wieczerzy wziął
chleb i powiedział: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyocie na moją
pamiątkę,... Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana".
Niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Jezusa i dlatego zaprasza nas na ucztę – czyli na Mszę
św. Pragnie żebyśmy przyjmowali Go w Komunii św. - daje nam siebie, wtedy jest najbliżej nas.
Komunię św. możemy przyjmowad w postawie klęczącej lub w postawie stojącej, tak jak jest to
przyjęte w parafii. Podczas przyjmowania Komunii św. ludzie wyrażają swój szacunek, miłośd,
wiarę, uwielbienie dla Jezusa.
Pytanie: Jak nazywa się uczta, którą spożył Pan Jezus z Apostołami przed swoją śmiercią?
Zadanie do wykonania (obowiązkowe): Zapisz w zeszycie temat, a pod nim odpowiedź na
pytanie i fotografię swojej pracy prześlij na email do kontaktu.

