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49. Trwać przy Jezusie, aby żyć 
i owocować. Biały Tydzień

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• formowanie postawy przyjaciela Jezusa, pełne i świadome uczestnictwo 

w liturgii Eucharystii;

• zapoznanie uczniów z przebiegiem Białego Tygodnia, przygotowanie 

do uczestnictwa w poszczególnych dniach tego okresu;

• kształtowanie postaw sprzyjających godnemu i owocnemu uczestni-

czeniu w Uczcie Eucharystycznej.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• wyjaśnia, dlaczego obchodzimy Biały Tydzień;

• dziękuje Jezusowi, że może Go przyjmować;

• prosi Boga w różnych intencjach swoich i Kościoła; 

• formułuje modlitwę dziękczynienia i uwielbienia Boga;

• opowiada, czym są misje i jak je wspomagać;

• wyjaśnia, czym są pierwsze piątki miesiąca i postanawia je praktykować;

• wyjaśnia, że Eucharystia jest Ucztą Miłości i najdoskonalszym spotka-

niem z Jezusem; 

• umie śpiewać: Pan Wieczernik przygotował, Sercem kocham Jezusa;

• uwielbia Boga pieśnią i życiem;

• kojarzy fragment Ewangelii: J 15, 7–11;

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

charystycznej;

• praktykuje modlitwę przed przyjęciem i po przyjęciu Komunii Świętej.

Pojęcia, postaci:

Biały Tydzień, misje, pierwsze piątki miesiąca.

Wartości:

miłość, radość, trwanie w Jezusie.
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Propozycja realizacji:

Modlitwa: Chwała na wysokości Bogu, pieśni: Już gościsz, Jezu, w sercu 
mym, Niech żyje Jezus w sercu mym.

1. Katechezę można rozpocząć od zadania dzieciom pytania: Który ry-

sunek symbolicznie lepiej przedstawia naszą drogę do Boga: góra, na 

wierzchołku której umieścilibyśmy napis: „Dzień Pierwszej Komunii 

Świętej” czy może ciągle wznosząca się linia, na początku której można 

zaznaczyć dzień chrztu świętego, a nieco dalej dzień Pierwszej Komunii 

Świętej? Wniosek: Pierwsza Komunia Święta to tak naprawdę dopiero 

początek naszej drogi do zjednoczenia z Chrystusem. Trzeba stale sta-

rać się przybliżać do Jezusa i bardziej się do Niego upodabniać. 

Warto wysłuchać pieśni eucharystycznej, np.: Pan Wieczernik przy-
gotował lub przeczytać opowiadanie Wielki tydzień z książki ks. O. Na-

salskiego Rok wielkiej przygody. 

2. Można skorzystać z tekstu w Domowniku o Białym Tygodniu albo 

polecić przeczytanie go w domu wraz z rodzicami. Rozmowa z dziećmi 

na temat spotkań w Białym Tygodniu. Zwrócenie uwagi, że nie tylko 

przez tydzień, ale i w późniejszym czasie wszyscy mogą przyjmować 

Pana Jezusa w Eucharystii, nawet codziennie, jeśli mają czyste dusze 

i z miłością pragną spotkania z Nim. Katecheta wyjaśnia dzieciom, na 

czym polega Biały Tydzień i jak się do niego dobrze przygotować, aby 

Jezus mógł gościć w naszych sercach. W ciągu Białego Tygodnia mamy 

okazję codziennie w sposób wyjątkowo uroczysty cieszyć się z możliwo-

ści pełnego zjednoczenia (komunii) z Panem Jezusem.

Przypomnienie, że Pan Jezus jest zawsze z nami, kocha nas i pragnie 

nam pomagać, umacniać nas w drodze do nieba.

3. Można przedstawić na planszy poszczególne dni spotkań Białego Ty-

godnia (odpowiednio pięć lub sześć dni). Omówienie rysunków z pod-

ręcznika, s. 147 i wykonanie ćwiczenia 1 ze s. 147. Wytłumaczenie zna-

czeń wyrazów: misje, pamiątka chrztu św., modlitwa wynagradzająca 

w pierwsze piątki miesiąca, piątek – dzień wynagrodzenia Sercu Pana 

Jezusa. Rozdanie dzieciom książeczek z pierwszymi piątkami miesiąca, 

poświęcenie pamiątkowych obrazków komunijnych.

4. Omówienie tekstu z „Zapamiętaj”, podręcznik, s. 148.
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5. Przeczytanie i omówienie Ewangelii: J 15, 7–11. 

6. Wypisanie przez dzieci własnych intencji modlitw podczas Białego 

Tygodnia, ćw. 2, s. 147.

7. Ćwiczenie 3, s. 148: ułożenie przez dzieci własnych modlitw dzięk-

czynnych i rozmyślanie nad tekstem wiersza: Cóż ja Ci, Jezu ... 
8. Wspólny śpiew pieśni eucharystycznej. Podkreślenie źródła szczegól-

nej radości płynącej z przyjęcia Jezusa do swojego serca: Pan Wieczernik 
przygotował; Sercem kocham Jezusa.

9. Dodatkowe polecenia. 

• Uzupełnij tekst Ewangelii: 

„Jeżeli we Mnie ……… będziecie, a słowa moje w was, poproście, o co-

kolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna ………., że 

owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi ………………………… . Jak Mnie 

umiłował Ojciec, tak i Ja was ……………….. . Wytrwajcie w …………………….. 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje ……………………….., będziecie trwać 

w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam 

w Jego miłości”. 

• Zilustruj poznany dziś fragment Ewangelii (J 15, 7–11). Ukaż na rysunku 

coś, przez co możemy silniej trwać w miłości  z Jezusem. 

POWTÓRZENIE: Treści z działu VI (obyśmy zawsze trwali przy stole 

chleba).


