
Najpierw popatrz na krzyżyk lub 

obraz święty na ścianie Twojego 

pokoju i pomódl się odmawiając: 

 

Wierzę w Ciebie Boże żywy… 

 

 



Rozpoczynamy katechezę, której 

temat brzmi: 

 

 

 

 

Eucharystia ofiarą Chrystusa i 

Kościoła 



Otwórz podręcznik do Religii na 

str.132 i przyglądnij się 

rysunkom. 

1. Ofiara na Krzyżu. 

2. Ofiara Mszy Św. 

 

 



1.Pan Jezus na krzyżu ofiarował 

Bogu Ojcu swoje życie jako 

wynagrodzenie za nasze 

grzechy. Dlatego Jego śmierć 

jest ofiarą. Ponieważ został 

zabity i wylała się Jego krew to 

była ofiara krwawa. 

 



2. Podczas Mszy Św. Pan Jezus 

przy przez kapłana przemienia 

chleb w swoje ciało i wino w 

swoją krew, aby ofiarować je dla 

nas jako pokarm duchowy. 

Dlatego jest to ofiara. Ponieważ 

chleb i wino na zewnątrz 

wyglądają tak jak przed Mszą Św. 

czyli nie widać ludzkiej krwi Pana 

Jezusa jest to ofiara bezkrwawa. 



1. Ofiara na krzyżu została 

złożona jeden raz. 

2. Ofiara Mszy Św. może być 

składana wiele razy, ponieważ to 

nie jest nowa ofiara, nie jest inna 

ofiara, tylko Msza Św. to 

uobecnienie tamtej ofiary Pana 

Jezusa na krzyżu. 

 



Podczas Mszy Św. duchowo 

stajemy pod krzyżem Pana 

Jezusa i jesteśmy obecni 

podczas Jego męki na krzyżu. 

 

 

 



Ofiara Mszy Św. jest składana na 

polecenie Pana Jezusa.  

Podczas Ostatniej wieczerzy Pan 

Jezus wziął chleb i po modlitwie 

podał uczniom mówiąc: 

„Bierzcie i jedzcie z tego 

wszyscy, to jest bowiem Ciało 

moje, które za was będzie 

wydane.” 



Następnie Jezus wziął kielich z 

winem i po modlitwie podał 

uczniom mówiąc: 

„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.” 



Następnie Jezus dodał:  

„to czyńcie na moja pamiątkę”.  

Dlatego to czynimy podczas 

Mszy Św. 

 

 

 



Przemiana chleba w ciało i wina 

w krew Pana Jezusa podczas 

Mszy Św. nazywa się 

przeistoczenie  

i jest najważniejszą częścią  

Mszy Św. 

Wtedy klęczymy. 

 



Pomyśl w jaki sposób okazujemy 

wiarę w to, że Pan Jezus jest 

obecny w Mszy Św. 

Postawa klęcząca, złożone ręce,  

odświętny ubiór, wybudowany 

 kościół dla sprawowania  

Mszy Św.   

 



Teraz oglądnij film z adresu na 

youtube: 

https://www.youtube.com/watch

?v=icAAdIhv5Fo 

 

( 11 minut ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo
https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo
https://www.youtube.com/watch?v=icAAdIhv5Fo


Teraz wypełnij 3 ćwiczenia  

ze str. 133 i 134  

Zadanie domowe jest na str. 134 

 

 



Kończymy katechezę, której 

temat brzmi: 

Eucharystia ofiarą Chrystusa i 

Kościoła 

Popatrz na krzyż i pomódl się na 

zakończenie modlitwą „Duszo 

Chrystusowa”.  

 



Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.  
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, 
Krwi Chrystusowa, napój mnie.  
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. 
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. 
W ranach swoich ukryj mnie. 
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. 
Od złego ducha broń mnie. 
W godzinę śmierci wezwij mnie. 
I każ mi przyjść do siebie, 
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, 
Na wieki wieków. Amen. 



Ta modlitwa jest też w Twoim 

modlitewniku do I Komunii Św. 

na str. 166 

 

 

 

 


