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45 Pan Jezus 
daje nam siebie
Eucharystia

W przeddzień swojej męki, w Wieczerniku, 
Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało i wino 
w swoją Krew. Dał je pod postaciami chleba i wina 
Apostołom do jedzenia i picia, aby ściśle zjedno-
czyć ich ze sobą.

Kiedy ksiądz powtarza słowa Pana Jezusa: To jest Ciało moje. 
To jest Krew moja, Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew.

Eucharystia jest największym skarbem, jaki Pan Jezus zostawił nam 
wszystkim w Kościele.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 84 i 85.
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Ołtarz
Naszym wspólnym stołem jest ołtarz. 
Kapłan na początku Mszy Świętej ca-
łuje go. Tak oddaje hołd samemu Jezu-
sowi Chrystusowi, bo ołtarz jest zna-
kiem Pana Jezusa, który jest obecny 
wśród zgromadzonych na Eucharystii.
Biały obrus to znak łaski Bożej i do-
brych, czystych serc tych, którzy bar-
dzo pragną przyjąć Pana Jezusa. Krzyż 

na ołtarzu przypomina, że Msza Święta jest tą samą ofiarą, którą Jezus złożył na krzyżu.
Zapalona świeca to znak, że Pan Jezus jest wśród nas. To także znak naszej gotowości na 
spotkanie z Panem Jezusem.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 85.

PRZecZyTaJmy RaZem!
„Nudzę się, mamo, chodźmy już z kościoła!”
Tak na Mszy Świętej mały Jacek woła.
A mama odpowie cierpliwie, po cichu:
„Pomyśl o Jezusie! Jego Krew w kielichu,
Jego Święte Ciało ukryte tu w chlebie
Cały świat ratuje, także mnie i ciebie.
Zło zwycięża dobrem, kiedyś to zrozumiesz,
I zamiast się nudzić, módl się tak, jak umiesz!”

Eucharystia, czyli Msza Święta, to najważniejszy sakrament, pamiątka śmierci i zmar-
twychwstania Pana Jezusa.

Eucharystia jest ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa dla naszego zbawienia i ucztą jed-
ności z Panem Jezusem i z ludźmi, którzy Go przyjmują.

moDLITwa
1. O Panie, Ty nam dajesz, Ciało swe i Krew.

Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.

2. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz,
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.


