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30.  W Eucharystii Pan Jezus uczy mnie 
miłości

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 rozpoznawanie Eucharystii jako uczty miłości,
 odkrywanie Eucharystii jako wypełnianie przykazania miłości przez Jezusa.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
uczeń:
 po zakończonej lekcji dowodzi, że Eucharystia jest ucztą miłości i pamiątką 

ofi ary Jezusa,
 na podstawie zdobytej wiedzy stwierdza, że Jezus dał najdoskonalszy wzór 

wypełniania przykazania miłości, zostawiając nam siebie w Najświętszym Sa-
kramencie,

 zna słowa Przeistoczenia zawarte w Piśmie Świętym,
 wskazuje przykłady wypełniania przykazania miłości w codziennym życiu. 

Pojęcia, postaci 
ofi ara, Eucharystia, Msza Święta, Przeistoczenie.

Wartości
ofi ara Chrystusa, Eucharystia ucztą miłości.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) instrukcja obsługi,
3) słowa miłości i ofi ary,
4) wypełniamy przykazania Boże, 
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Ojcze nasz. 

2. Wprowadzenie 
Instrukcja obsługi – katecheta dzieli klasę na grupy. Każda grupa otrzymuje za-
danie napisania instrukcji zbudowania domku z kart. Po zakończonym zadaniu 
uczniowie prezentują efekty pracy.
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[Alternatywa: katecheta może przynieść kilka instrukcji obsługi i odczytać dwie 
z nich, nie mówiąc uczniom, do jakiego urządzenia się odnoszą. Następnie ka-
techeta prowadzi z dziećmi rozmowę na temat przydatności instrukcji obsługi 
w codziennym życiu].

Puenta
Każdy człowiek czasem staje przed jakimś zadaniem, o którym nie wie, jak je 
wykonać. Pewnym ułatwieniem dla wielu ludzi są instrukcje obsługi dołączane 
do różnych urządzeń, które mają pomóc w wykonaniu zadania. Kiedy chodzi-
my do szkoły, uczymy się wielu rzeczy, które początkowo są dla nas niezrozu-
miałe, ale z czasem, kiedy nauczyciele wytłumaczą nam tematy na przykładach, 
jest nam łatwiej je zrozumieć i zapamiętać. Możemy powiedzieć, że nauczycie-
le podają nam jakby instrukcje obsługi do nauczenia się różnych przedmiotów 
i  wykonywania różnych zadań. Podobnie jest z  przykazaniami, które Pan Bóg 
dał nam jako nasze zadanie w dążeniu do zbawienia. Wiemy, że niełatwo je zro-
zumieć i wypełniać, ale po to właśnie mamy lekcje religii, abyśmy mogli się do-
wiedzieć, w  jaki sposób powinniśmy je wypełniać w  naszym życiu. Najlepszy 
przykład wypełniania przykazań Bożych a więc w konsekwencji przykazania mi-
łości, zostawił nam Pan Jezus, kiedy złożył siebie w ofi erze.

3. Rozwinięcie 
Puzzle tekstowe – katecheta dzieli klasę na cztery grupy. Zadaniem każdej z nich 
jest ułożenie układanki, której kształt może być w  formie serca zawierającego 
słowa z Pisma Świętego. Puzzle powinny być tak pocięte, aby nie rozcinać wyra-
zów. Po zakończeniu zadania można dokonać porównania tekstów.
Grupa I  –  Mk 14, 22-24,
Grupa II  –  Mt 26, 26-28,
Grupa III –  Łk 22, 19-20,
Grupa IV  –  1 Kor 11, 23-26.

Puenta
Najlepszy przykład w wypełnianiu przykazania miłości, do którego każdy z nas jest 
powołany, dał nam Pan Jezus. Ustanawiając sakrament Eucharystii dał nam dowód, 
jak bardzo nas kocha. Jego słowa, które są wypowiadane w czasie przeistoczenia: 
„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane”,  „Ten kielich to Nowe Przymierze we 
Krwi mojej, która za was będzie wylana”, wskazują, że Pan Jezus kocha każdego z nas 
tak bardzo, że oddał samego siebie i pozwolił się ukrzyżować za nasze grzechy. Dla-
tego Mszę Świętą nazywamy ucztą miłości, ponieważ spotykamy się w niej z kocha-
jącym Panem Jezusem, który ukrywa się pod postaciami chleba i wina. 
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4. Zakończenie
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie 1 z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Każda Msza Święta jest pamiątką ofi ary Pana Jezusa, który z miłości do nas umarł 
na krzyżu. Dał nam przykład, jak należy wypełniać przykazanie miłości. Dzięki 
Jego miłości możemy Go przyjmować pod postaciami chleba i wina.

6. Praca domowa 
Polecenie z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – śpiew piosenki W  kruszynie chleba lub spontaniczna modlitwa 
dziękczynna.

1. W kruszynie chleba, Panie, jesteś 
schowany Ty, wielki Pan. 
Przychodzisz do nas już przez wieki, 
by ofi arować siebie nam. 

2. W tych kroplach wina Twoja krew 
przelana za nas, Panie mój. 
Tak wiele jej na krzyżu było, 
by odkupić nas od zła. 

3. Ty, Panie, miłością jesteś. 
Ty, Panie, kochasz nas 
i proszę Ciebie, by tak było 
wciąż przez wiele lat, przez wiele lat.

31. Czyny miłości to moje zadanie
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 zapoznanie z istotą uczynków miłosierdzia,
 pogłębienie rozumienia przykazania miłości jako podstawy do wypełnienia 

zobowiązań wobec Boga i ludzi.


