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Kat. nr 41 - STÓŁ ŁĄCZY RODZINĘ
Katechizm - str. 146

 Podczas dzisiejszej katechezy przygotowującej do właściwego przeżywania spotkania z Panem 
Jezusem zatrzymamy się - jak sam temat tej katechezy podpowiada - przy stole.

STÓŁ - to nie tylko mebel o takim czy innym kształcie, który gdzieś w domu się znajduje, ale to 
również czas wspólnego spotkania, i grono osób, które przy tym stole wspólnie zasiada. 
Niekoniecznie chodzi zawsze o to, aby coś zjeść...

1. Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

Jaki sakrament łączy się z przyjmowaniem pokarmu?

Co jest tym pokarmem?

Kogo przyjmujemy? Jak się to wydarzenie, kiedy ten pokarm przyjmujemy, nazywa?

Czego uczy nas Eucharystia? (te treści przypomnij sobie z ostatnie katechezy)

 

2. Bywają takie uroczyste chwile w życiu osobistym i rodzinym, że w większym gronie zasiadamy 
wspólnie przy jednym stole:

Jakie to mogą być wydarzenia?

Jak się to takich wydarzeń przygotowujemy?

Jak się ubieramy, aby w takiej chwili zasiąść wspólnie do stołu?

Jak przygotowujemy stół do takiego spotkania?

Z kim zasiadamy i kogo zapraszamy na takie biesiadowanie?

 

• Wykonaj ćwiczenie z tabelką, która porównuje codzienne spotkania przy stole oraz 
świąteczne spotkania przy stole. Czy zauważasz różnice spotkań codziennych i 
świątecznych przy stole? 

 

Kochane dzieci! Stół zawsze łączył i jednoczył ze sobą rodzinę i przyjaciół. Zasiadając przy 
wspólnym stole - mamy okazję, aby spojrzeć sobie w oczy, oderwać się od codziennych spraw i
obowiązków, spokojnie porozmawiać, być ze sobą. Takie spotkania przy stole są  bardzo 
wszystkim potrzebne.

 

3. Pan Jezus też wielokrotnie zasiadał przy stole, bo przecież był także prawdziwym człowiekiem, 
więc musiał również coś jeść. Zatem Jezus zasiadał przy stole - czasem był przez kogoś zapraszany,
innym razem - sam innych zapraszał na wspólne spotkanie przy stole... Czy potraficie wymienić 
jakieś wydarzenia znane z Pisma świętego, które to potwierdzają?



• Wykonaj zadanie w podręczniku - łącząc ilustrację z odpowiednim tekstem Pisma świętego. 

Jezusa chętnie zapraszano na spotkania przy stole, a i On chętnie gościł w niejednym domu. 
Zapraszano Go jako przyjaciela (z jaką rodziną szczególnie się Jezus przyjaźnił?)... Innym razem 
gościł w domu tych, których uważano za grzeszników (czy potrafisz przytoczyć jakieś wydarzenie, 
które to ilustruje?).

Jezus chciał przez to pokazać, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, kocha ich i z każdym chce się
spotkać. Pytanie zasadnicze - czy każdy człowiek chce spotkać się z Jezusem?

Może przypominacie sobie taki obraz, na którym widzimy Jezusa z laską w ręku stojącego przed 
pewnymi drzwiami i pukającymi w nie, aby móc wejść. 

https://c.allegroimg.com/s1024/0cffb9/4f5d8261441983863bbeffae620c

Na tym obrazie jest jeden istotny szczegół - drzwi nie mają klamki; można je otworzyć tylko od 
wewnątrz - inaczej nie wejdzie Jezus do środka. Autor tego pięknego obrazu chciał ukazać prawdę 
o takich wyjątkowych drzwiach, które prowadzą do domu ludzkiego serca. Jezus nie wejdzie do 
serca, jeśli mu sami drzwi od wewnątrz nie otworzymy. Tę prawdę wyrażają następujace słowa z 
Księgi Apokalipsy: "Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3,20).

4. Niezwykle ważnym spotkaniem Jezusa przy stole była Ostatnia Wieczerza, którą Pan Jezus 
spożył ze swymi uczniami - Apostołami - bezpośrednio przed swoją męką i śmiercią na krzyżu. 
Podczas tej Wieczerzy Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. On sam 
stał się Pokarmem, którym nakarmił w ten niezwykły wieczór Apostołów. O tym wyjątkowym 
spotkaniu będzie kolejna katecheza.

Na podsumowanie dzisiejszego spotkania wykonaj pozostałe ćwiczenia w podręczniku:

• Wokół stołu napisz, w jaki sposób stół łączy ludzi? 
• Narysuj swoją rodzinę przy stole. 
• Pomódl się swoimi słowami i zaproś Jezusa do stołu, przy którym zasiądziesz wkrótce wraz 

ze swoimi najbliższymi. 

Kat. nr 42 – STÓŁ EUCHARYSTII
Katechizm – str. 150-152

1. Podczas ostatniej katechezy zatrzymaliśmy się przy stole, który łączy ludzi. Ludzie zasiadają 
przy stole w różnym celu: aby spożyć posiłek, porozmawiać, spotkać się.

Są wyjątkowe okazje, kiedy przy uroczystym stole spotyka się cała rodzina a nawet zaproszeni 
goście. Do takiego wyjątkowego spotkania – przygotowujemy się również wyjątkowo. Mówi o tym
uroczysty posiłek, uroczysty strój, podniosła atmosfera, a przede wszystkim grono osób, którzy 
imiennie zostali zaproszeni do stołu.

2. Dzisiaj udamy się do wyjątkowego miejsca i wyjątkowego stołu…

Przeczytajcie wraz z rodzicami następujący fragment Pisma Świętego: Łk 22,7-20

Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i 
Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». Oni Go 



zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?» Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do 
miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego 
wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: „Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym 
spożyć Paschę z moimi uczniami?” Ów zaś wskaże wam salę dużą, usłaną; tam 
przygotujecie». Oni poszli, znaleźli [wszystko] tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A
gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco 
pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę
[już] jej spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym».
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: «Weźcie go i podzielcie między 
siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę [już] pił [napoju] z owocu winnego krzewu, 
aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go 
i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją 
pamiątkę!» Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze
we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

A teraz odpowiedzcie na pytania:

• Co Jezus polecił Apostołom? 
• Jakich wskazówek udzielił Jezus uczniom, których posłał? 
• Jak mieli na imię ci dwaj uczniowie? 
• Co przygotowali uczniowie? 
• Co wydarzyło się później, gdy Jezus był już ze swymi uczniami? 

Kochani! To sam Pan Jezus wybrał miejsce na to wyjątkowe spotkanie, gdzie miała miejsce 
Ostatnia Wieczerza. Podczas niej Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało, a wino – w swoją 
Krew. Wtedy był to Wieczernik. Dzisiaj takim wieczernikiem jest kościół.

To, co Jezus wtedy uczynił w Wieczerniku wobec swoich uczniów, dzisiaj czyni wobec nas podczas
każdej Eucharystii. Miejscem tej przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa jest ołtarz – 
który nazywamy stołem Eucharystii.

• Zadanie w podręczniku – rozwiąż rebus i dokończ zdanie. 

3. Kochani! Do stołu Eucharystii zaprasza nas sam Jezus. Na to zaproszenie odpowiadamy nie tylko
przez przyjście do kościoła i obecność na Mszy świętej, ale także poprzez spożywania Ciała i Krwi 
Pańskiej czyli – przystępując do Komunii Świętej.

Za ten wielki dar – Eucharystię, Komunię świętą – powinniśmy szczerze Jezusowi podziękować.

Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy świadkami wielkiego cudu: PRZEISTOCZENIE.

Jezus pragnie z każdym z nas, których zaprosił na ucztę (Mszę świętą), spotkać się także podczas 
Komunii świętej. To wielkie wyróżnienie dla nas, ludzi. Nawet Aniołowie, którzy są zawsze przy 
Bogu, nie mogą przyjmować Komunii świętej, natomiast człowiek może to czynić! Na to spotkanie 
trzeba odpowiednio przygotować nasze serce, aby stało się ono godnym miejscem, do którego 
przyjmiemy Pana Jezusa.

4. Gdy będziecie podchodzić do księdza, aby przyjąć do ust Komunię świętą, najpierw pięknie 
należy przyklęknąć i ze złożonymi rękami podejść do księdza. Ksiądz trzymając w dłoni Komunię 
świętą wypowie słowa: CIAŁO CHRYSTUSA. Przyjmujący Jezusa w Komunii odpowiada: 
AMEN     (to znaczy – wierzę, ze to jest naprawdę Pan Jezus ukryty w małej białej Hostii).



• Wykonaj pozostałe ćwiczenia oraz narysuj najpiękniej jak potrafisz ołtarz z naszego 
kościoła. 

Na zakończenie – wysłuchaj i naucz się piosenki: „Idzie mój Pan”

https://www.youtube.com/watch?v=Dprtw2fjpqA

https://www.youtube.com/watch?v=Dprtw2fjpqA

