
Klasa 4                               Temat: Mam kochać jak Pan Jezus. 

Cel: rozumie potrzebę uczestniczenia w sakramentach; ukazanie miłości Boga do każdego 

człowieka. 

Ewangelia św. Jana 6,32-40 

„Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale 

dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba.  Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z 

nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» 

Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we 

Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie 

wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie 

odrzucę,  ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie 

posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale 

żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i 

wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym». 

1. Jak Pan Jezus nazywa siebie? 

2. Co otrzymują ci, którzy będą spożywać chleb żywy? 

3. Jak postąpi Pan Jezus z tymi, którzy Go nie odrzucą? 

4. Czyją wolę pełnił Pan Jezus? 

5. Do czego wzywa Pan Jezus? 

Pan Jezus usilnie zaprasza nas, abyśmy przyjmowali Go w sakramencie Eucharystii : 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna 

Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”(J6,53) 

Słowa Jezusa, które kapłan wypowiada nad chlebem i winem: 

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. 

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego 

Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na 

moja pamiątkę”. 

W czasie Mszy Świętej kapłan sprawuje to samo, co Pan Jezus uczynił po raz pierwszy w 

Wieczerniku. Msza Święta jest pamiątką tego, co się wydarzyło podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Kiedy kapłan wypowiada słowa Jezusa, On sam przychodzi, by przemienić chleb i wino 

znajdujące się na ołtarzu w swoje Ciało i Krew. Uczestniczymy w tej przemianie tak jak 

apostołowie podczas Ostatniej Wieczerzy. Na ołtarzu dokonuje się wielka tajemnica. 

Jeżeli kochamy Jezusa, to będziemy uczestniczyć w tej tajemnicy i z miłości do Niego 

możemy zrobić coś więcej. 

 

OWOCE KOMUNII ŚWIĘTEJ: 

- pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem, 

- podtrzymuje i odnawia życie łaski otrzymane na Chrzcie Świętym, 

- chroni przed grzechem, 

- umacnia i uzdalnia do miłości, która słabnie w życiu duchowym, 



- gładzi grzechy powszednie, 

- zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych, 

- buduje Kościół, 

- otwiera i zobowiązuje do pomocy ubogim 

 

Zeszyt ćwiczeń strona 64-65- uzupełnij 

 

ZADANIE DOMOWE 

Dla chętnych: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3fb1d17901e5 
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