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Dar Eucharystii
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● pogłębianie prawdy o roli Eucharystii w życiu katolika;
 ● ukazanie znaczenia i sensu sakramentu Eucharystii.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● swoimi słowami tłumaczy wagę i rolę sakramentu Eucharystii;
 ● przytacza inne nazwy Mszy Świętej i tłumaczy ich znaczenie;
 ● swoimi słowami tłumaczy rolę Eucharystii w życiu moralnym;
 ● wylicza metody lepszego przeżycia Eucharystii.

Pojęcia i postaci

sakrament, szafarz, Eucharystia, transsubstancjacja, przeistoczenie, 
Msza Święta, świadome uczestnictwo we Mszy Świętej, skutki sakra-
mentu Eucharystii, pokarm eucharystyczny, realna obecność Chrystusa 
w Eucharystii, Najświętsza Ofiara, Wieczerza Pańska, łamanie chleba, 
zgromadzenie eucharystyczne, pamiątka męki, śmierci i zmartwych-
wstania, święta i Boska liturgia.

Wartości

wierność Bogu, miłość Boża, wspólnota, życie wieczne, świętość.

Metody i środki

film, praca z tekstem, miniwykład, praca z podręcznikiem, tabela, burza 
mózgów.

26
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Akt wiary.

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę potrafił swoimi 
słowami wytłumaczyć rolę sakramentu Eucharystii; będę znał inne na-
zwy Mszy Świętej i będę potrafił wytłumaczyć ich znaczenie; będę znał 
rolę Eucharystii w życiu moralnym; będę wiedział, co zrobić, aby lepiej 
przeżywać sakrament Eucharystii. 

Metoda – film. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat. Mówi, że dzi-
siejszy temat jest bardzo ważny, następnie wyświetla uczniom krótki 
film: 3MC – Trzyminutowy Katechizm – 38. Co to jest Eucharystia? 

(https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo; dostęp: 9.04.2021).

Metoda – praca z tekstem. Nauczyciel wrzuca do woreczka/kapelusza 
cytaty – fragmenty wypowiedzi świętych o Eucharystii (załącznik nr 1). 
Każdy z uczniów losuje jeden tekst i pisemnie w zeszycie odpowiada na 
pytanie: „Jak rozumiesz te słowa?”. Uczniowie pracują samodzielnie lub 
w parach. Po wylosowaniu cytatu – w przypadku pracy parami – ucznio-
wie mogą przez chwilę ze sobą porozmawiać, po czym wspólnie tworzą 
odpowiedź na pytanie. Po skończeniu pracy uczniowie przedstawiają jej 
wyniki. Powinni zostać nagrodzeni plusami lub ocenami, zależnie od po-
ziomu i zaangażowania w wykonanie zadania. 

Metoda – miniwykład. Poprzez miniwykład nauczyciel podaje najważ-
niejsze informacje dotyczące sakramentu Eucharystii. Uczniom należy 
przypomnieć informacje z poprzednich lat edukacyjnych. Nie należy za-
kładać, że uczniowie będą wszystko wiedzieli, dlatego lepiej jest przed-
stawić całość materiału. 

Alternatywnie: nauczyciel może posłużyć się prezentacją multimedialną 
dotyczącą sakramentu Eucharystii. W prezentacji powinny zostać zawar-
te podstawowe informacje:

A.  Czym jest Eucharystia?
B.  Kto może sprawować Eucharystię?
C.  Dlaczego Eucharystia jest tak ważna?
D.  Skutki sakramentu Eucharystii.
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W klasach chętniej pracujących nauczyciel zleca wybranemu uczniowi 
lub grupie uczniów przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczą-
cej Eucharystii. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie zapoznają się z tabelą za-
mieszczoną w podręczniku. Mają za zadanie zaznaczyć rzeczy, których 
nie rozumieją. Następnie nauczyciel tłumaczy uczniom poszczególne 
trudniejsze do zrozumienia fragmenty.

Uczniowie wykonują ćwiczenie 2 z podręcznika. 

Alternatywna propozycja realizacji

Metoda – tabela. Uczniowie rysują w zeszytach poniższą tabelę, następ-
nie wpisują swoje pomysły na to, w jaki sposób mogą bardziej świadomie 
(czyli lepiej) przeżywać Eucharystię i w czym dany sposób zbliży ich do 
Pana Boga. 

Jeśli nauczyciel uzna to za potrzebne, praca może zostać wykonana ra-
zem – na forum klasy, a odpowiedzi zapisane na tablicy. Wówczas ucznio-
wie przepisują je do zeszytu. 

W jaki sposób możemy 
bardziej świadomie przeżywać 
Eucharystię?

W czym nam to pomoże?

Metoda – burza mózgów. Uczniowie w zeszycie zapisują rzeczy, które 
przeszkadzają nam w świadomym uczestnictwie w Eucharystii (minimum 
5 na osobę). Następnie chętny lub wybrany uczeń zapisuje swoje pomy-
sły na tablicy, po czym uczniowie wspólnie zastanawiają się, w jaki spo-
sób można przezwyciężyć te utrudnienia.
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Podsumowanie lekcji

W ramach podsumowania nauczyciel krótko przypomina najważniejsze 
informacje dotyczące sakramentu Eucharystii.

Modlitwa na zakończenie 

Modlitwa dziękczynna po Mszy Świętej

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, 
za łaskę uczestnictwa we Mszy Świętej i za przyjęcie 
Twego Eucharystycznego Ciała. 
Dziękujemy za pouczenie w Liturgii Słowa, 
za cud przemiany chleba i wina, 
za Twoją obecność w Komunii Świętej. 
Chcemy coraz pełniej poznawać Boże tajemnice, 
rozumieć wolę Ojca, który jest w niebie, 
być wiernym swojemu powołaniu. 
Prosimy o światło i moc łaski, 
o ducha miłości, ofiary i modlitwy, 
o umiejętność niesienia życiowego krzyża. 
Pozwól nam i pomóż, przyjść ponownie do Ciebie 
i bądź przy nas w ostatniej chwili życia.
https://deon.pl/wiara/duchowosc/piekna-modlitwa-dziekczynna-po-mszy-swietej,406232  
(dostęp: 9.04.2021).

Praca domowa  

Z podręcznika.

Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – tworzenie wypowiedzi;
 ● język nowożytny – słownictwo religijne;
 ● muzyka – świadome słuchanie wybranych dzieł muzycznych;
 ● plastyka – sztuka religijna.

SP6-PM - warszawa.indd   193 2021-07-27   17:05:31



Po r adnik  meto d yc zny do nau c zan ia  re l i g i i  w k las ie  6

194

194

Załącznik nr 1

Cytaty – fragmenty wypowiedzi świętych o Eucharystii 

Eucharystia jest naszym chlebem codziennym. Zaletą tego Bożego po-
karmu jest siła jedności. Jednoczy nas z Ciałem Zbawiciela i czyni nas 
Jego członkami, abyśmy mogli stać się tym, co przyjmujemy. 

św. Augustyn

Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby 
kierować ruchem u wejścia do kościołów. 

św. Teresa z Lisieux

Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, że jesteście nędzni i że dla-
tego nie przystępujecie do Komunii Świętej… To tak, jakbyście mówili, 
ze jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstw. 

św. Jan Maria Vianney

Daleko od tabernakulum każde dzieło opiera się na piasku, każdy naj-
piękniejszy entuzjazm miłosierdzia wysycha i gaśnie. 

św. Pius X

Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. 
Jedząc inny chleb, przyswajasz go i po części za każdym razem chleb 
zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. 
Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie: za 
każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb. 

św. Augustyn

Przyjmujcie zawsze jak najczęściej Ciało Chrystusa i Jego Krew, a prze-
zwyciężycie wszelkie trudności w drodze; dojdziecie w końcu na górę 
Boga, do owego niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziecie oglądać twarzą 
w twarz Tego, którego teraz domyślacie się pod postacią chleba i wina. 

św. Karol Boromeusz

Nie przyjmuj Jezusa Chrystusa, aby posługiwać się Nim według twoje-
go zamiaru, ale raczej ofiaruj się Twojemu Bogu i Zbawcy, ponieważ to 
On z tobą i w tobie czyni wszystko, co zechce. 

św. Kajetan

SP6-PM - warszawa.indd   194 2021-07-27   17:05:31



Dzia ł  I V  –  Nasze ż yc ie  z  Jezus em – s akr ament y

195

195

Jak mogę nosić w mym małym sercu Nieskończonego? Jak mogę za-
mykać Boga w małej celi mej duszy? Moja dusza napełnia się w bólu 
i miłości. Napełnia mnie trwoga, że nie zdołam zatrzymać Go w wą-
skiej przestrzeni mego serca. 

św. Ojciec Pio

Do nas należy obrona czci Tego najłagodniejszego Baranka w Eucha-
rystii. 

św. Ojciec Pio

Używajcie dwóch duchowych skrzydeł, to jest pobożności maryjnej 
i pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko pod-
niesiecie się do nieba. 

św. Jan Bosko

Musimy przyjmować Komunię Świętą z żywą wiarą, ponieważ Eucha-
rystia jest tajemnicą wiary; z pobożnością, ponieważ jest sakramen-
tem doskonałej miłości; z wielkim szacunkiem, ponieważ jest większa, 
niż można to sobie wyobrazić. 

św. Albert

Mając udział w ciele i krwi Chrystusa, przemieniamy się w Tego, któ-
rego pożywamy. 

św. Leon Wielki

Aby przygotować dla naszych dusz sakrament tak wielkiej miłości, po-
trzeba było niezmierzonej mocy Boga Ojca, najwyższej mądrości Syna 
i słodkiej dobroci Ducha Świętego. 

św. Albert Wielki

Wiem, że na tym ołtarzu kochasz mnie tą samą miłością, jaką mnie 
kochałeś, kiedy swoje Boskie życie trawiłeś wśród tylu goryczy Krzyża! 

św. Alfons Maria Liguori

Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się święci. 
Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść. 

św. Jan Bosko

https://misyjne.pl/przerwa-artykul/15-cytatow-swietych-ktore-pokazuja-co-tak-naprawde-dzieje-sie-na-
eucharystii/ 

https://www.pch24.pl/kazdy-potrzebuje-komunii-swietej--50-cytatow-na-temat-eucharystii,50675,i.html 
(dostęp: 9.04.2021).
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