
Y K

C

Y

C

Y

C

Y

C

Y

Y KY KY

Katecheo – wywoływać echo

6/2009 33

Y K

Katecheza dla dzieci z klas szkoły podstawowej

Drodzy Katecheci!
Szanowni Rodzice!

CELE:
Wyjaśnienie religijnego znaczenia dorocznych 

obchodów uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa. Uka-
zanie sensu fragmentów Ewangelii czytanych w cza-
sie procesji. Kształtowanie postawy oddawania czci 
Panu Jezusowi przez świadome, publiczne wyznanie 
wiary w Jego prawdziwą obecność w Najświętszym 
Sakramencie.

METODY:
 W katechezie stosujemy rozmowę, opowiadanie, 

wykład, pracę w grupach, metodę „co to za słowo?”.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 Pismo Święte, opowiadanie Bruno Ferrero pod 

tytułem Czerwona lampka, tablica, kreda.

PRZEBIEG KATECHEZY:
 I. Wprowadzenie do katechezy
Po modlitwie rozpoczynającej lekcję katecheta 

zapoznaje uczniów z opowiadaniem Bruna Ferrero 
pt. Czerwona lampka:

Pewien protestant w czasie wycieczki wszedł ze 
swoją córeczką do kościoła katolickiego. Zamiast 
oglądać dzieła sztuki, dziewczynka zainteresowała się 
czerwoną lampką, która płonęła obok tabernakulum.

 – Tatusiu, dlaczego znajduje się tam czerwona 
lampka? – zapytała.

 – Katolicy sądzą, że wewnątrz tej szafki znajduje 
się Pan Jezus pod postacią konsekrowanego chleba. 
Lampka przypomina wszystkim o Jego obecności – 
odpowiedział szczerze ojciec.

Urban IV, który nakazał urządzać w tym dniu proce-
sje, aby oddać Panu Jezusowi należny hołd i wyrazić 
wdzięczność za pozostawiony ludziom Dar Eucha-
rystii. To właśnie procesja wyróżnia najbardziej tę 
uroczystość od innych świąt chrześcijańskich, a udział 
w niej jest zewnętrznym aktem naszej wiary w obec-
ność Jezusa pod postaciami chleba i wina. Warto więc 
włożyć trochę wysiłku w przygotowanie naszych 
dzieci, aby były nie tylko jej biernymi uczestnikami, 
ale świadomym udziałem w procesji świadczyły 
o żywym Chrystusie obecnym wśród nas.

W Kościele katolickim dzie-
sięć dni po Zesłaniu Ducha 
Świętego obchodzona jest uro-
czystość ku czci Najświętszego 

Sakramentu, w Polsce zwana świętem Bożego Ciała. 
W tym roku celebracja tej uroczystości przypada na 
dzień 11 czerwca. Ustanowił ją w XIII wieku papież 

Liliana Florek, JurgówFa Florlorek,kek  Juu JurgórgówLilLilianiana

 Po upływie jakiegoś czasu ojciec i córka weszli do 
swego kościoła na niedzielne nabożeństwo. Dziew-
czynka rozglądała się wokoło, potem pociągnęła ojca 
za marynarkę.

 – Tatusiu, dlaczego tu nie ma czerwonej lampki?
 – Dla nas protestantów nie ma tu Jezusa, moje 

dziecko.
 Dziewczynka zachmurzyła się, potem biorąc ojca 

za rękę, powiedziała:
 – Tatusiu, chodźmy do kościoła, w którym jest 

Jezus.

 Następnie nauczyciel, w zależności od wieku dzieci 
katechizowanych, wyjaśnia nieznane im pojęcia wy-
stępujące w opowiadaniu (protestant, konsekrowany 
chleb, czerwona lampka) i kontynuuje:

 Zazwyczaj w czerwcu (bardzo rzadko pod koniec 
maja) przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, którą w Polsce potocznie nazywamy 
„Bożym Ciałem”. W tym dniu, a zawsze jest to czwar-
tek, katolicy gromadzą się nie tylko na Eucharystii, ale 
także idą w uroczystej procesji, podążając ulicami 
miast i wsi za Najświętszym Sakramentem, aby pu-
blicznie wyznać swoją wiarę w prawdziwą obecność 
Pana Jezusa pod postacią chleba.

 II. Odkrywanie wezwania Bożego
Procesja w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa ma charakter wyjątkowy: kapłan w uroczy-
stych szatach, w otoczeniu ministrantów i wiernych, 
w złotej monstrancji niesie Najświętszy Sakrament do 
czterech specjalnie przygotowanych ołtarzy. Przy każ-
dym z nich procesja zatrzymuje się, kapłan umieszcza 
Najświętszy Sakrament w specjalnie przygotowanym 

„JAM JEST CHLEB ŻYCIA” (J 6,48)
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miejscu na ołtarzu, odczytuje fragment Ewangelii 
poświęcony tajemnicy Eucharystii i udziela wiernym 
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 

 Czytanie przy pierwszym ołtarzu pochodzi z Ewan-
gelii według świętego Mateusza. Przypomina nam ono 
o tym, że Jezus Chrystus polecił uczniom przygotować 
ucztę paschalną, podczas której Izraelici wspominali 
wyzwolenie z niewoli egipskiej i wędrówkę po pustyni 
pod opieką Boga. Następnie święty Mateusz opowia-
da, w jaki sposób Pan Jezus nadał tej uczcie nowe 
znaczenie, ustanawiając Najświętszą Ofiarę i powie-
rzając ją Kościołowi w słowach: „Bierzcie i jedzcie, to 
jest ciało moje” (Mt 26,26-28).

 Przy drugim ołtarzu usłyszymy fragment z Ewangelii 
świętego Marka, który przypomni nam wydarzenie cu-
downego rozmnożenia chleba i ryb przez Pana Jezusa 
i nakarmienia nimi zgłodniałych ludzi, słuchających 
Jego nauki. Święty Marek opowiada, że Pan Jezus 
„polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem 
chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał 
uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli 
też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo 
i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułom-
ków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech 
tysięcy ludzi. Potem ich odprawił” (Mk 8,6-9). Przez 
rozmnożenie chleba Pan Jezus zapowiedział, że Eucha-
rystia będzie naszym pokarmem w drodze do Ojca.

 Następnym fragmentem czytanym podczas procesji 
Bożego Ciała jest przypowieść o uczcie zaczerpnięta 
z Ewangelii według świętego Łukasza. Zmusza nas ona 
do refleksji, ponieważ obrazuje ludzi, którzy odrzucają 
zaproszenie na ucztę niebieską przygotowaną w domu 
Ojca: „«Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe». 
Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. 
Pierwszy kazał mu powiedzieć: «Kupiłem pole, muszę 
wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za 
usprawiedliwionego». Drugi rzekł: «Kupiłem pięć par 
wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za 
usprawiedliwionego». Jeszcze inny rzekł: «Poślubiłem 
żonę i dlatego nie mogę przyjść»” (Łk 14,16-20).

 W czwartym fragmencie, z Ewangelii według 
świętego Jana, Pan Jezus przypomina nam o tym, 
co musimy czynić, aby razem z Nim dojść do domu 
Ojca: „Ja Jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. 
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc 
obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” 
(J 15,5-7). Eucharystia bowiem sprawia, że wszyscy 
jesteśmy złączeni z Panem Jezusem i między sobą 
jak gałązki krzewu i możemy przynieść dobre owoce, 
którymi jest życie zgodne z nauką Pana Jezusa.

III.  Odpowiedź na Boże wezwanie
Nauczyciel umieszcza na tablicy napis EUCHARY-

STIA, a następnie dzieli katechizowanych na cztery 

grupy, z których każda, na podstawie jednego z usły-
szanych fragmentów Ewangelii, próbuje określić, 
czym jest Eucharystia. Swe odpowiedzi uczniowie 
zamieszczają na tablicy.

 Zadanie powinno wyglądać następująco:

 Następnie katecheta podsumowuje:

 Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest poświęcona 
tajemnicy Eucharystii. Wierzymy, że pod postaciami 
chleba i wina Pan Jezus jest stale obecny wśród nas. 
Uroczystość ta przypomina nam też, że drogi czło-
wieka są również drogami Boga. W tym dniu drogi, 
którymi spieszymy do szkoły, do pracy, do kościoła 
– stają się miejscem uwielbienia Boga. Cała trasa, 
którą idzie procesja, jest udekorowana. W oknach 
umieszczamy pobożne obrazy, zapalone światło, 
kwiaty. Wierni niosą w procesji feretrony i chorągwie 
kościelne, śpiewają pieśni. Dzieci wkładają stroje 
komunijne, a dziewczynki sypią kwiatki pod nogi ka-
płana niosącego Najświętszy Sakrament. Biorąc udział 
w procesji, każdy publicznie wyznaje wiarę, uznając, 
że Jezus jest Panem i Zbawicielem.

IV. Utrwalenie 
 Utrwalenie poznanych treści można zrealizować 

poprzez zastosowanie metody aktywizującej: „co to 
za słowo?”. Katecheta zapisuje na tablicy pierwszą 
literę poszukiwanego pojęcia dotyczącego omawia-
nego tematu. Każdą brakującą literę zaznacza jednym 
myślnikiem. Uczestnicy zgadują, uzupełniają brakują-
ce litery i próbują wyjaśnić odgadnięty wyraz. Wśród 
odgadywanych pojęć może znaleźć się: sakrament, 
Eucharystia, monstrancja, Hostia, procesja, baldachim, 
i tym podobne.

 V. Zadanie domowe 
Zaprojektuj jeden z ołtarzy na uroczystość Bożego 

Ciała.

EUCHARYSTIA

JEST OFIARĄ
PANA JEZUSA

I NASZĄ

JEST
POCZĄTKIEM

ŻYCIA
WIECZNEGO

JEST
NASZYM

POKARMEM

JEST
SAKRAMENTEM

 JEDNOŚCI
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ZADANIA

Na każdej z linii odmierz linijką odcinek o podanej długości. Literę, przy której wypadnie 
koniec odcinka, wpisz w kratkę i odczytaj rozwiązanie.

1.

2.

Główne symbole Najświętszego Sakramentu to:

5 cm

10 cm

3 cm

7 cm

9 cm

2 cm

6 cm

8 cm

4 cm

CB R W

IM GK

A L TS

Ł ZED

O IFP

K W Ś Ą

RF B

EW A L

WO M T

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT TO PRAWDZIWE

I PRAWDZIWA                       PANA JEZUSA POD POSTACIAMI 

CHLEBA I WINA.
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4.

3.

                                               

Odgadnij nazwy przedstawionych przedmiotów i z ponumerowanych liter ułóż roz-
wiązanie. 

Pokoloruj te wyrazy, które łączą się z uroczystością Bożego Ciała.
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DROGA KRZYŻOWA

TRYBULARZ

BALDACHIM

FERETRON

PROCESJA

SZTANDARY MONSTRANCJA

JASEŁKA
ŻŁÓBEK

RORATY


