
Dzień dobry Rodzice i dzieci! 

 

ŚRODA 10.06.2020 

Temat: BOŻE CIAŁO – czcimy Jezusa ukrytego w Białym Chlebie 

 

Cele katechetyczne: 

– poznanie prawdy, że Jezus zamieszkał w Chlebie eucharystycznym, 

– przygotowanie do radosnego udziału w procesji Bożego Ciała. 

 

1. Zapraszam do modlitwy „Ojcze nasz”  

Ostatnio rozmawialiśmy o chlebie, który spożywamy codziennie, a dziś 

porozmawiamy sobie o wyjątkowym chlebie – Chlebie eucharystycznym. Jest to 

chleb, w którym mieszka żywy Jezus. 

2. Opowieść o Ostatniej Wieczerzy i Mszy Świętej 

Biały Chleb, pozostawił ludziom Jezus. Kiedy żył na ziemi, spotykał się z uczniami, 

nauczał i uzdrawiał ludzi z rozmaitych chorób. Gdy zbliżał się czas Jego odejścia 

z tego świata, zaprosił swoich uczniów na wspólną kolację. Jezus wziął wtedy chleb 

w swoje ręce i powiedział: „To jest Ciało moje. Zostanę z wami w tym Chlebie na 

zawsze”. Następnie wziął kielich z winem, podniósł go i powiedział: „To jest moja 

Krew”. Uczniowie po tych słowach spożyli z Jezusem ostatnią wspólną wieczerzę. 

Po dziś dzień czynimy podobnie w naszych kościołach. 

 

Codziennie na Mszy Świętej ksiądz bierze biały chleb, wypowiada te same słowa, 

które powiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, i chleb staje się Ciałem, a wino 

Krwią Pana Jezusa. W ten sposób podczas Mszy obecny jest z nami sam Jezus. 

 

3. Zaproszenie do adoracji Ciała Jezusa 

 

Codziennie możemy odwiedzać Jezusa 

w kościele. Jest tam zawsze, ukryty pod postacią 

Białego Chleba, który może być też umieszczony 

w specjalnym naczyniu, które nazywamy 

monstrancją. Powtórzcie: MONSTRANCJA. 

 

 

 



4. Zaproszenie do udziału w procesji Bożego Ciała 

 

Drogie dzieci, jest jeden dzień w roku, kiedy Jezus „wychodzi” z kościoła pod 

postacią Chleba i zaprasza nas na „spacer” ulicami naszej miejscowości. Ten dzień 

to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana także Bożym 

Ciałem. 

W tym roku Pan Jezus nie pójdzie ulicami naszej wsi, bo nadal jest wirus, ale 

pójdziemy z nim wokół naszego kościoła. 

 

Zobaczcie filmiki o Bożym Ciele: 

https://www.youtube.com/watch?v=sBAvzHfxB_w (trwa 2:51) 

https://www.youtube.com/watch?v=T019e-GPRD4 (trwa 2:17) 

  

Zachęcam Was do udziału w procesji Bożego Ciała, po Mszy św. o godz. 9.00, która 

będzie wokół naszego kościoła. Dziewczynki mogą sypać kwiaty, aby okazać miłość 

Panu Jezusowi. 

5. Na zakończenie nauczymy się rymowanki: 

 

6. Pokolorujcie monstrancję i narysujcie wokół niej kwiaty  

(obrazek na str. 3). 

 

7. Na koniec pomódlmy się: Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów. 

 

Wyślijcie zdjęcia prac na adres e-mail: religia@przedszkolegorki.pl 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

Bożena Wawrzeczko 
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