
  

 

Temat lekcji: Msza Święta jako spotkanie. 

 
Cele operacyjne lekcji 

Wiadomości 

Uczeń wie: 
- z jakich głównych części składa się Msza Święta, 
- o tym, że słowa „Pan z wami” podkreślają obecność Boga w kolejnych częściach Mszy Świętej, 
- o tym, że na Msze Świętą można spojrzeć jako na spotkanie Bogiem. 

Uczeń rozumie, że: 
- znajomość liturgii Mszy pomoże mu w lepszym jej przeżywaniu, 
- znaczenie wezwania „Pan z wami” nawiązuje do Wj 3, 14-17 
- Msza Święta jest czasem spotkania z Bogiem 

Umiejętności 

Uczeń potrafi: 
- wymienić główne części Mszy Świętej, 
- wykazać związek między wezwaniem „Pan z wami” a imieniem Boga z Wj 3, 14-17, 
- określić sposób obecności Boga w poszczególnych częściach Mszy Świętej. 

Postawy 

Uczeń kształtuje w sobie postawę: 
- szacunku wobec liturgii poprzez poznanie jej nadprzyrodzonego charakteru, 
- świadomego uczestnictwa udziału w Eucharystii, 
- uczestnictwa we Mszy Świętej jako osobistego spotkania z Bogiem. 

Metody: wykład, pokaz prezentacji multimedialnej. 

Zastosowane środki dydaktyczne: komputer, telewizor, tablica, prezentacja multimedialna 
(https://prezi.com/view/sxC3v6iew0VmEbKb1MC8/). 

Formy organizacji pracy uczniów: praca indywidualna. 

 

Przebieg lekcji 

Wspólna modlitwa. 
Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, inne sprawy organizacyjne. 
 

1. Wprowadzenie do tematu lekcji 

Katecheta informuje, że tą lekcją rozpoczyna się cykl 12 zajęć pod hasłem „Nie musisz ziewać w Kościele”. 
Zajęcia są okazją do pogłębienia wiedzy o liturgii Mszy Świętej a przez to mogą pomóc w pełniejszym 
uczestnictwie w Eucharystii. 
 

2. Rozwinięcie 

Aktywizacja I. 
Nauczyciel poleca uczniom oszacować czas, jaki spędzą w ciągu życia na Eucharystii i zapewnia uczniów, że nie 
muszą ujawniać swojego wyniku. Uczniowie wykonują obliczenia według „wzoru”: a x b x (c – d) = szacunkowy 
czas spędzony na mszach do końca życia w minutach; a – liczba mszy w ciągu roku (52 tygodnie w ciągu roku); 
b - średnia długość mszy w minutach; c – średnia liczba lat życia człowieka - według danych GUS z 2015 roku 
średni wiek życia kobiet w Polsce to ok. 81,5 lat, mężczyzn ok. 74); d – wiek liczącego). 
Katecheta podaje wynik 150800 minut, czyli ponad 2513 godzin (104 doby) - 52 msze w ciągu roku o średniej 
długości 50 minut pomnożone przez 58 lat życia, które pozostaje średnio szesnastolatkowi. Chętni uczniowie 
podają swoje wyniki. 
Katecheta podsumowuje aktywizację mówiąc, że wiedza o liturgii jest „inwestycją” w to, aby nie nudzić się w 
kościele podczas Mszy Świętej, na której uczniowie spędzą sporą część swojego życia. 
 

Aktywizacja II. 
Katecheta pyta uczniów o zwrot, który pojawia się podczas Mszy Świętej czterokrotnie. Chodzi o wezwanie 
„Pan z wami”. Nauczyciel wskazuje, że słowa te nawiązują do imienia Boga, które objawia On Mojżeszowi – 
JAHWE czyli Jestem, Który Jestem (Wj 3,14-17). Według interpretacji biblistów, to imię objawione Mojżeszowi 
mówi o obecności Boga wśród Izraelitów w ich niedoli - Jestem, Który Jestem z wami w waszych sprawach.  
Wezwanie „Pan z wami” pojawia się w czterech głównych częściach liturgii Eucharystii – obrzędach wstępnych, 
liturgii słowa, liturgii eucharystycznej, obrzędach zakończenia. Słowa te wskazują, że podczas mszy spotykamy 
się z żywym, obecnym przy nas, Bogiem. Możemy więc mówić o Mszy Świętej jako SPOTKANIU*. 
 
 
 



  

 

 
Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy: Msza Święta jako spotkanie. Wyświetla prezentację. 
 
Katecheta omawia sens tych słów w poszczególnych momentach mszy wyświetlając kolejne elementy 
prezentacji.  
 
Obrzędy wstępne:  
 
Pierwsze „Pan z wami” wypowiadane na początku mszy podkreśla obecność Boga we wspólnocie – „gdzie są 
dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). 
 Każdy przychodzi na Mszę Świętą z „bagażem” swoich codziennych spraw. Są to różne potrzeby, problemy, 
słabości, grzechy… Gdy w czasie aktu pokutnego wypowiadamy słowa: „Panie zmiłuj się nad nami” możemy 
być przekonani o obecności Boga w naszych sprawach. 
 
Liturgia słowa:  
 
Kolejne wezwanie „Pan z wami” pojawia się podczas liturgii słowa wskazując na obecność Boga w swoim 
słowie. Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii mówi „(Chrystus w czasie liturgii) jest obecny w swoim 
słowie, albowiem gdy czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi” (KL7). 
Słowo Boże ma odpowiadać na bieżące potrzeby uczestników Mszy Świętej – chociażby na te, o których 
pomyśleliśmy wypowiadając słowa „Panie zmiłuj się nad nami”. 
 
Liturgia Eucharystii:  
 
Kolejne wezwanie „Paz z wami” wypowiadane jest na początku liturgii eucharystycznej. Przypomina o tym, że 
„w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew 
wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa” (KKK 1374). 
Spotkanie z Bogiem podczas Eucharystii osiąga swój szczyt, gdy Jezus pojawia się na ołtarzu, a później 
uczestnicy Eucharystii jednoczą się z Nim w komunii. Jest to spotkanie z Tym, któremu wierni powierzają swoje 
sprawy mówiąc: „Panie zmiłuj się nad nami”, który odpowiada w swoim słowie. 
 
Obrzędy zakończenia:  
 
Słowa „Pan z wami” w ostatniej części mszy podkreślają trwanie Boga w uczestnikach zgromadzenia 
liturgicznego również po zakończeniu obrzędów. Zapewnia to przyjęcie Bożego błogosławieństwa na 
zakończenie Eucharystii. 
 
Katecheta pyta uczniów, czy mają jakieś pytania, refleksje i pozostawia czas na pojawiające się pytania. 
 
Uczniowie zapisują notatkę: 
1. W liturgii Eucharystii mamy do czynienia z obecnością Jezusa. Przypomina o tym zwrot „Pan z wami”. 
2. Jezus jest obecny podczas Eucharystii: 

- we wspólnocie gromadzącej się w Jego imię - „Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam 
jestem pośród nich” (Mt 18,20); 

- w słowie Bożym - „(Chrystus w czasie liturgii) jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy czyta się Pismo 
Święte, wówczas On sam mówi” (KL7); 

- pod postaciami chleba i wina w sakramencie Eucharystii „To jest Ciało moje, to jest moja Krew” (Mt 26, 
27-28); 

- w kapłanie działającym "in persona Christi", czyli w szczególnym przyporządkowaniu do osoby Chrystusa, 
na mocy sakramentu święceń. 

 

3. Zakończenie 

Katecheta zachęca do nowego spojrzenia na Eucharystię jako SPOTKANIE z żyjącym Bogiem. 

 


