
JAK SPOTKAĆ 
ŻYWEGO 
JEZUSA?  

OBOWIĄZEK, 

ALE I 

PRZYWILEJ 

UDZIAŁU WE 

MSZY 

ŚWIĘTEJ 



Cele katechetyczne  

– Poszerzenie wiadomości na temat istoty liturgii Kościoła i sposobów obecności w niej Chrystusa.  

– Uwrażliwienie na obecność Chrystusa w liturgii i zachęcenie do czynnego w niej udziału 

Uczeń:  

– definiuje pojęcie liturgii Kościoła,  

– wymienia sposoby obecności Chrystusa w liturgii,  

– charakteryzuje działanie Boga i człowieka w liturgii,  

– uzasadnia, że uczestnicząc w liturgii spotykamy zmartwychwstałego Chrystusa,  

– podaje przykłady ludzi, dla których uczestnictwo w Eucharystii było największą wartością.  

 

Postawy Uczeń:  

– angażuje się w przygotowanie liturgii Mszy Świętej,  

– wyraża pragnienie spotykania się z Chrystusem przez świadome i czynne uczestnictwo w liturgii Kościoła 



Modlitwa na rozpoczęcie lekcji 

Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus 

narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu 

jest obecny w Najświętszym Sakramencie, 

spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali 

łaskę wiecznego zbawienia.  

Przez Chrystusa, Pana naszego.  

AMEN 



„  

Od ponad pół wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy 

sprawowałem moją pierwszą Mszę św. W krypcie św. Leonarda w krakowskiej 

katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu 

(…). Każdego dnia dane mi było z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie 

i winie Boskiego Wędrowca, który kiedyś stanął obok dwóch uczniów z Emaus, 

ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce na nadzieję (por. Łk 24,13-35). 

Pozwólcie, umiłowani Bracia i Siostry, że w świetle waszej wiary i ku jej umocnieniu 

przekażę Wam to moje świadectwo wiary w Najświętszą Eucharystię. (…) Oto skarb 

Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, 

podąża. Wielka tajemnica, która z pewnością nas przerasta i wystawia na wielką próbę 

zdolność naszego rozumu do wychodzenia poza pozorną rzeczywistość. (…) 

Pozwólcie że, (…) w imieniu całego Kościoła, w imieniu każdego i każdej z Was 

powtórzę Chrystusowi: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 

wiecznego» (J 6,68)”. (Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, 59) 

Kogo Ojciec Święty Jan Paweł II  

rozpoznawał podczas Mszy Świętej?  

Jak św. Jan Paweł II określił Eucharystię? 



Jak zachowywał się ojciec Pio  

podczas przeistoczenia?  

Co przeżywał ojciec Pio podczas  

sprawowania Mszy Świętej? 

Pewien zakonnik uczestniczył we Mszy Świętej odprawianej przez 

ojca Pio. Wspomina moment przeistoczenia, który najbardziej wtedy 

przeżył: „Ojciec Pio zachowywał się tak, jakby widział Chrystusa. 

Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż, i patrzył 

na Hostię. On widział Pana Jezusa, że cierpi, że umiera. Widział Go w 

Hostii – to się ujawniło w jego twarzy. To było coś 

nieprawdopodobnego… Nie widziałem kapłana celebrującego, ale 

Mękę Pana Jezusa na Golgocie. Widziałem, że Pan Jezus cierpi i 

umiera, że krew się leje. Widziałem i przeżywałem dzięki Ojcu Pio 

niebo przy ołtarzu”. 



Dlaczego błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty nie 

zgodziła się, aby siostry opuszczały  

adorację i Mszę Świętą?  

Skąd siostry czerpały siłę do pracy apostolskiej? 

„Gdy w roku 1972 Bangladesz dotknęła wielka powódź, Matka Teresa natychmiast 

wysłała swe siostry, aby niosły tam pomoc. Skala tragedii była olbrzymia, a ogrom 

pracy do wykonania przekraczał ludzkie siły. Poproszono więc siostry, by w porach 

modlitwy wyjątkowo nie przerywały pracy. Błogosławiona Matka Teresa 

postanowiła, że nie będzie wyjątków, mówiąc: „Nie, siostry będą powracać do domu 

na adorację i Mszę Świętą”. Wiele osób, które pomagały w zwalczaniu skutków 

katastrofy, nie było wówczas w stanie tego zrozumieć, dla niej było jednak 

oczywiste, że siły jej sióstr wyczerpią się, jeżeli nie będą się one żywić codzienną 

Eucharystią i adoracją”. (…) To modlitwa, a właściwie całe życie duchowe, 

zwłaszcza sakramentalne, stanowiło fundament prowadzonego przez Matkę Teresę 

na całym świecie dzieła apostolskiego. Dziś jestem przekonany, że znam prawdziwy 

powód, dla którego często mogłem jej towarzyszyć – Matka Teresa potrzebowała 

kapłana, który codziennie odprawiałby dla niej i dla sióstr Mszę Świętą i u którego 

mogłyby się spowiadać”.  



„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata” (Mt 28,20). 

„Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach 

liturgicznych. Jest obecny we Mszy Świętej: czy to w osobie odprawiającego, 

gdyż «Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez 

posługę kapłanów», czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny 

jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. 

Jest obecny w swoim Słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, 

wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa 

psalmy, gdyż On sam obiecał: «Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię 

moje, tam Ja jestem pośród nich»”. (Konstytucja o liturgii świętej 

„Sacrosanctum Concilium”, 7) 



Liturgia 

• „LITURGIA to doskonałe uwielbienie Boga i uświęcenie ludzi dokonywane 

przez Jezusa Chrystusa – Jedynego i Najwyższego Kapłana Nowego 

Przymierza razem z Kościołem (…) w liturgii jest wykonywany także całkowity 

kult publiczny Kościoła” 

• „Liturgia to oficjalny kult Kościoła. Liturgia nie jest wydarzeniem, podczas 

którego ciekawie się dyskutuje, lub słucha świetnej muzyki. Liturgii się nie robi i 

nie wymyśla. Ona jest czymś żywym i owocem ponad dwóch tysiącleci wiary 

Kościoła. Liturgia jest wydarzeniem świętym, czcigodnym. Staje się pasjonująca, 

gdy się czuje, że Bóg jest obecny pod postacią jej świętych znaków”. (Youcat, p. 

167) 

 



Notatka do 

zeszytu 
 Gdy kapłan odprawia Mszę Świętą, Chrystus ofi aruje się za mnie.  

 Gdy przyjmuję Ciało Chrystusa, On jest obecny we mnie.  

 Gdy kapłan udzielał mi chrztu, chrzcił mnie Chrystus.  

 Gdy słucham Ewangelii, słucham Chrystusa.  

 Gdy modlę się, Chrystus jest ze mną. 



Małe TGD: 

"SIEDEM" 



Zadanie domowe 

Poszukaj informacji o osobie, dla której Msza Święta ma 

wyjątkową wartość, i napisz, jak Eucharystia wpływa na jej 

życie. 



Źródła informacji 

Strony internetowe: 

• https://missio.org.pl/nabozenstwa-misyjne/nabozenstwa-misyjne-styczen-

2012r/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8 

Katechizm Kościoła Katolickiego  

Podręcznik metodyczny "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy". Wyd. Jedność 


