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Katecheza 8 

Temat: Spotkanie z żywym Bogiem – Msza święta.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Króluj nam Chryste! 

Witam Was drodzy Uczniowie w kolejnym tygodniu okresu 

wielkanocnego, w którym radujemy się ze Zmartwychwstania Pana 

Jezusa.  

Niedziela, którą jako wspólnota Kościoła świętowaliśmy 3 maja 

nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza.  Rozpoczyna ona Tydzień 

Modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne.   

Chciałbym na początku naszej dzisiejszej katechezy zachęcić Was do 

wykonania ćwiczenia mającego na celu rozeznanie zasobów dobra, 

jakimi dysponujemy.  

Narysuj drzewo symbolizujące twoje życie. Korzenie to umiejętności, 

talenty i kompetencje, jakie masz. Owoce natomiast symbolizują 

twoje przyszłe osiągnięcia, będące rezultatem dobrego 

gospodarowania twoimi osobistymi zasobami (talentami, 

umiejętnościami, kompetencjami…). Albowiem, jak naucza 

Ewangelia, z tego, co otrzymaliśmy w darze, będziemy rozliczeni. 

Abyśmy nie roztrwonili tego, co otrzymaliśmy od Boga  i tego, czego  

nauczyliśmy się w ciągu naszego życia, musimy najpierw uświadomić 

sobie, czym dysponujemy. Proponuję w tym właśnie celu krótkie 

ćwiczenie.  

Na czystej białej kartce narysuj drzewo razem z korzeniami i 

owocami.  W korzenie drzewa wpisz swoje zasoby; np. od 

umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, 

umiejętności słuchania innych, poprzez znajomość języków, 



umiejętność gotowania czy obsługiwania komputera, skończywszy na 

talencie plastycznym, muzycznym, pisarskim itp.  

  W owoce tego drzewa wpisz to, co spodziewasz się osiągnąć, 

wykorzystując zasoby jakie posiadasz. Pamiętaj, że to, co otrzymałeś 

w darze, jest darem dla całej wspólnoty, dla całego Kościoła. Nie tylko 

dla ciebie.  

 

Czy zastanawialiście się kiedyś być może nad tym co to właściwie jest 

powołanie i jak je rozeznać? 

Powołanie to przede wszystkim tajemnica miłości Boga do 

człowieka i potem człowieka do Boga. Tylko życie przeżywane jako 

odpowiedź na to, do czego zostaliśmy powołani, przeznaczeni, 

stworzeni jest pełne i radosne, nawet pomimo codziennego trudu. 

Niezależnie od tego, na jakim etapie rozeznawania jesteśmy, ku jakiej 

drodze się skłaniamy lub na jakiej już jesteśmy, warto nieustannie 

pogłębiać w sobie rozumienie tego, czym jest NASZE POWOŁANIE.  

W we wspomnianym powyżej tygodniu w którym obecnie trwamy 

modlimy się jako wspólnota Kościoła o nowe, święte powołania 

kapłańskie i zakonne aby nigdy nie zabrakło tych, którzy są szafarzami 

sakramentów i szczególnymi świadkami miłości Pana Boga do 

każdego człowieka.  

‘’Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 

owce’’. (J 10, 11).  

Szczególnym czasem w naszym życiu rozeznawania naszego 

życiowego powołania, zadania i misji jaką otrzymujemy od Pana Boga 

jest nasze uczestnictwo we Mszy świętej, w Eucharystii, uczestnictwo 

w dziękczynieniu. Jest to kolejny sakrament z tzw. sakramentów 

wtajemniczenia chrześcijańskiego.  

 



PLAN DZIAŁANIA – SAKRAMENT  EUCHARYSTII 

Miejsce realizacji: kościół, lub inne miejsce… 

Częstotliwość przyjmowania: codziennie, jeśli jesteśmy w łasce 

uświęcającej.  

Istota Eucharystii: pokarm duchowy na drodze do nieba, który 

ożywia naszą miłość.  

Formuła: ‘’Bierzcie i jedzcie…’’.  

Znaki: chleb, wino.  

Znaczenie: Ciało i Krew Chrystusa mają moc uświęcającą, 

uzdrawiającą i umacniającą.  

Budowa Mszy świętej 

‘’Start’’ eucharystyczny to tzw. Obrzędy Wstępne: 

- znak krzyża; 

- pozdrowienie obecnych;  

- zapowiedź intencji; 

- akt żalu;  

- hymn ‘’Chwała’’, 

- kolekta.  

Następnie rozpoczyna się Liturgia Słowa: 

1. Czytanie ze Starego Testamentu; 

- Psalm 

2. czytanie z Nowego Testamentu; 

- Śpiew przed Ewangelią; 

- EWABGELIA; 

- Homilia; 



- Wyznanie Wiary; 

- Modlitwa powszechna.  

Następnie rozpoczyna się centralna część Mszy Świętej – Modlitwa 

Eucharystyczna. Składa się na nią następujący schemat:  

- Prefacja; 

- ‘’Święty, Święty, Święty…’’, 

- Wezwanie Ducha Świętego nad darami; 

- PRZEISTOCZENIE; 

- Złożenie Ofiary Bogu Ojcu; 

- Wezwanie Ducha Świętego nad Ciałem i Krwią Jezusa; 

- Modlitwy wstawiennicze; 

- Modlitwa z podniesionymi Darami: ‘’Przez Chrystusa…’’.  

Wkraczamy już w ostatni etap Mszy Świętej tzw. Obrzędy 

Komunii. Składają się na niego cztery zasadnicze momenty: 

-  Przygotowanie Uczty Eucharystycznej z liturgią pokoju; 

- Wspólna Uczta Ofiarna; 

- Dziękczynienie po Komunii Świętej; 

- Modlitwa Kapłana po Komunii. 

Dobijając mety Mszy Świętej wypada jeszcze rzucić okiem na 

obrzęd zakończenia: 

- ogłoszenia duszpasterskie; 

- błogosławieństwo kapłańskie; 

- rozesłanie wiernych.  

 

 



‘’Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 

spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, 

jest moje ciało za życie świata’’. (J 6, 51).  

‘’Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest 

prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 

trwa we Mnie, a Ja w nim’’. (J 6, 55-56).  

 

 

‘’Panie dziękujemy za Twoją obecność pośród nas w sakramencie 

Eucharystii. Prosimy abyśmy zawsze przyjmując Ciebie do swojego 

serca potrafili służyć innym z miłością i radością’’.  

                                             Katecheza 9 

Temat: Znaczenie Eucharystii.  

1. Znaczenie Eucharystii  

- Eucharystia jest źródłem i zarazem  szczytem całego życia 

chrześcijańskiego.  

- Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią 

niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie 

wszystkim we wszystkich.  

- Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej 

wiary.  

2. Jak jest określana Eucharystia? 

-  Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu.  

- Wieczerzą Pańską, ponieważ chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą 

Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki, i zapowiedź 

uczty godów Baranka w niebiskim Jeruzalem.  

- Łamaniem chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla 

posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy 



błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu, zwłaszcza 

podczas Ostatniej Wieczerzy.  

- Zgromadzeniem eucharystycznym, ponieważ Eucharystia jest w 

zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła.  

- Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana.  

- Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa 

Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła.  

- Świętą i Boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu 

zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej 

najgłębszym wyrazem. 

- Mówi się także o Najświętszym Sakramencie, ponieważ jest to 

sakrament sakramentów.  

- Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z 

Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, 

abyśmy tworzyli z nim Jedno ciało.  

- Mszą świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium 

zbawienia, kończy się posłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w 

codziennym życiu.  

ZAPAMIĘTAJ! 

EUCHARYSTIA JEST DAREM. 

MSZA ŚWIĘTA DOMAGA SIĘ OSOBISTEGO PRZYGOTOWANIA.  

EUCHARYSTIA JEST PUSLSUJĄCYM SERCEM KOŚCIOŁA. (ŚW. JAN 

PAWEŁ II).  

 

 

 

 



Drodzy Uczniowie! 

Rozpoczęliśmy miesiąc maj. Zachęcam Was zatem i zapraszam do 

trwania ma modlitwie razem z Maryją podczas nabożeństw 

majowych i rozważania tajemnic różańca świętego. 

JEZUS JAKO PIERWSZY PRZEŻYŁ EUCHARYSTIĘ.  

JEZUS DAŁ JĄ TOBIE. PRAGNIE JĄ SPOŻYĆ Z TOBĄ. 

PRZYGOTOWANIE DO EUCHARYSTII: 

- POST EUCHARYSTYCZNY – TAKI POST OBOWIĄZUJE DOROSŁEGO 1 

GODZINĘ PRZED KAŻDORAZOWYM PRZYJĘCIEM KOMUNII. W 

NIEDZIELĘ MOŻE TO BYĆ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM MSZY 

ŚWIĘTEJ.  

- PRZECZYTANIE EWANGELII DNIA. 

- PRZYJŚCIE 10 MINUT WCZEŚNIEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM MSZY 

ŚWIĘTEJ.  

Pozdrawiam! 

Wszystkiego dobrego! 

Wasz katecheta  

Paweł Sitarek  
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