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47. W Eucharystii Jezus wzywa do 
dziękczynienia i niesienia miłości innym

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• Msza Święta – Eucharystia – Sakrament Miłości;

• uwrażliwienie na potrzebę budowania jedności i pokoju we wspólnocie 

Kościoła oraz nieustannego wzrastania w miłości Boga i bliźniego;

• kształtowanie postaw sprzyjających kulturalnemu spożywaniu co-

dziennych i świątecznych posiłków oraz godnemu i owocnemu uczest-

niczeniu w Uczcie Eucharystycznej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• wyjaśnia, co znaczy, że Eucharystia jest Sakramentem Miłości; 

• wyjaśnia, na czym polega miłość Jezusa i jak możemy Go naśladować; 

• wyjaśnia związek między przystępowaniem do sakramentu Euchary-

stii a dobrym życiem, wypełnianiem przykazań;

• prosi Jezusa o pomoc i siłę do dobrego życia; 

• rozumie, że kochać znaczy służyć, ofiarowywać siebie; wskazuje, jak 

sam może służyć Bogu i ludziom;

• umie śpiewać: Jeśli Pana Boga kochać chcesz; To przykazanie Ja dziś 
daję wam;

• opowiada, jak wyglądała Ostatnia Wieczerza, mówi o postawach 

Judasza i Piotra; 

• podaje różne przykłady służby ludziom i Bogu;

• wyjaśnia, na czym polega godne i owocne uczestnictwo w Uczcie 

Eucharystycznej;

• opowiada, dlaczego pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przy-

stąpieniem do Komunii Świętej;

• wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus karmi nas swoim Ciałem.

Pojęcia, postaci:

obmycie nóg na wzór Jezusa, Ostatnia Wieczerza, Nowe przykazanie miłości.

Wartości:

pokora, miłość, służba, wrażliwość.
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Propozycja realizacji:

Modlitwa: Dobre uczynki, Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.

1. Podobnie jak w życiu codziennym, tak jest też w życiu duchowym: 

jemy, aby żyć, a nie odwrotnie. Przychodzimy na Mszę Świętą, przygo-

towujemy serca na przyjęcie Jezusa w Komunii Świętej, w razie potrze-

by prosimy Jezusa Miłosiernego o oczyszczenie w sakramencie pokuty 

i pojednania, po to, aby wypełniać wolę Bożą w swoim życiu i owocnie 

karmić się Jezusem przy stole słowa i Chleba. 

2. Przypomnienie treści lekcji o królowaniu Jezusa. Podkreślenie, że Pan 

Jezus uczy, czym jest panowanie, że oznacza służbę. Podczas każdej Mszy 

Świętej Pan Jezus uczy nas służby. Nie pogardza nami, chociaż często 

grzeszymy, nie daje nam odczuć swojej wyższości i mocy, choć my często 

dajemy odczuć swoją wielkość innym ludziom. Za każdym razem w Ko-

munii Świętej pochyla się nad nami i chce, abyśmy innym czynili to, co 

On dla nas uczynił. Gdy przyjmujemy Komunię Świętą, jednoczymy się 

ze sobą nawzajem. W każdym z nas mieszka ten sam Pan Jezus. Jeszcze 

lepiej rozumiemy, że wszystko, co czynimy drugiemu człowiekowi – dobro 

albo zło – czynimy samemu Panu Jezusowi. Podczas Mszy Świętej wspól-

nie odmawiamy Modlitwę Pańską, przekazujemy sobie znak pokoju, aby 

uświadomić sobie, że jesteśmy wielką rodziną, łączy nas wzajemna miłość 

i miłość Chrystusa. Jesteśmy wspólnotą zgromadzoną wokół Zbawiciela, 

posilającą się z tego samego stołu, Jego słowa i Chleba. 

3. Wyjaśnienie i utrwalenie słów Ewangelii: J 13, 1–17; 34–35. Wyjaśnie-

nie, na czym polega nowość przykazania miłości danego przez Jezusa. 

Przeczytanie tekstu „Zapamiętaj”, podręcznik, s. 141. Pokazanie dzieciom 

zdjęcia miejscowego biskupa (można je znaleźć na stronie internetowej 

diecezji) lub zdjęcia księdza podczas obrzędu obmycia nóg w czasie Li-

turgii Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Wyjaśnienie 

znaczenia władzy – służby w Kościele.

4. Omówienie znaczenia przekazywania sobie znaku pokoju w czasie 

Mszy św. Wnioski: Jakie zobowiązania z tego wynikają?

5. Odniesienie do tekstów w Domowniku. Przygotowanie hasła na szka-

tułkę: EUCHARYSTIA – UCZTA MIŁOŚCI, naklejenie. 
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6. Nauka i omówienie znaczenia słów pieśni: Jeśli Pana Boga kochać 
chcesz; To przykazanie Ja dziś daję wam. 

7.  Wykonanie zadań z podręcznika  i dodatkowych: 

• Odpowiedz na pytania: 

Dlaczego Pan Jezus umył uczniom nogi? 

Co to znaczy służyć?

Jak możesz w swoim życiu połączyć wypełnianie Przykazania miłości 
z uczestnictwem we Mszy Świętej? 

• Napisz, kto jest rzeczywiście uczniem Pana Jezusa.

• Jak uczestniczenie we Mszy Świętej pomaga Ci w naśladowaniu Jezu-

sa? (Poznaję Jezusa, umacniam się Jego Ciałem, jednoczę się z Nim, 

a On dodaje mi sił). 

• Wykonaj swoją wizytówkę, podpisz ją: „Jestem uczniem Chrystusa, 

gdy…”. Umieść ją w widocznym dla Ciebie miejscu.

• Przepisz do zeszytu najważniejszy Twoim zdaniem fragment przeczy-

tanej dziś Ewangelii.


