Temat lekcji: Msza Święta, jako uobecnienie ofiary Chrystusa.
Cele operacyjne lekcji
Wiadomości
Uczeń wie, że:
- liturgia Kościoła uobecnia wydarzenia zbawcze,
- we Mszy Świętej spotykamy się ze zmartwychwstałym Chrystusem,
- Eucharystia ma charakter uświęcający,
- uczestnicząc we Mszy Świętej uczestniczymy w wydarzeniu Ostatniej Wieczerzy i
śmierci Chrystusa na krzyżu.
Uczeń rozumie:
- na czym polega właściwość liturgii, jaką jest uobecnianie wydarzeń zbawczych,
- że przez przemianę darów przyniesionych przez wiernych dokonuje się uświęcenie tych,
którzy je złożyli,
- znaczenie symboliki rozłączenia i połączenia postaci eucharystycznych.
Umiejętności
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić symbolikę rozłączenia i połączenia postaci eucharystycznych,
- wyjaśnić, na czym polega uświęcający charakter Mszy Świętej.
Postawy
Uczeń kształtuje w sobie postawę:
- świadomego uczestnictwa udziału w Eucharystii,
- szacunku dla obrzędów Mszy Świętej, jako uobecniających wydarzenia zbawcze.
Metody: wykład, pokaz prezentacji multimedialnej, praca z formularzem.
Zastosowane środki dydaktyczne: Pismo Święte, prezentacja multimedialna
(https://view.genial.ly/6050838918efdb0d8dc865f5) , formularz „telefon komórkowy”.
Formy organizacji pracy uczniów: praca indywidualna.
Przebieg lekcji:
Wspólna modlitwa.
Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, inne sprawy organizacyjne.
1. Wprowadzenie do tematu lekcji
Nauczyciel informuje, że temat jest drugim z serii, które mają przybliżać liturgię i
zapobiegać „ziewaniu w kościele”. Następuje krótkie przypomnienie pierwszego
spojrzenia na mszę jako na spotkanie z żywym Bogiem.
Kolejny temat ma ukazać „właściwość” liturgii Kościoła, jaką jest uobecnianie wydarzeń
zbawczych.
2. Rozwinięcie
Katecheta prosi o przypomnienie słów ustanowienia Eucharystii. Jeśli są one
nieprecyzyjne prosi o przeczytanie fragmentu z Pisma Świętego – Łk 22, 19-20.

Przy wyświetlonym slajdzie nauczyciel zwraca uwagę, że podczas Ostatniej Wieczerzy
apostołowie uczestniczą w wydarzeniu, które dopiero będzie miało miejsce (To jest Ciało Moje,
które za was będzie wydane). Antycypują (antycypacja - łac. anticipatia – uprzedzenie – termin
w teologii używany w znaczeniu uprzedzającego udziału w wydarzeniach, które dopiero
nastąpią) w wydarzeniu śmierci Chrystusa poprzez spożywanie Jego ciała. Istnieje więc ścisły
związek między Wielkim Czwartkiem i Wielkim Piątkiem; pomiędzy Ostatnią Wieczerzą i
śmiercią Jezusa na krzyżu.

Katecheta przedstawia kolejny slajd, w którym wyróżnione zostają słowa „To czyńcie na
moją pamiątkę”. Związek pomiędzy Wieczernikiem, a Golgotą rozszerza się, dzięki temu
wezwaniu, na każdą Msze Świętą. Dzięki poleceniu Jezusa Eucharystia uobecnia to, co
dokonało się w Wieczerniku i na Golgocie.

Przy kolejnym slajdzie nauczyciel zwraca uwagę, że pomiędzy męką i śmiercią Chrystusa,
a naszym czasem, w którym uczestniczymy w Ofierze Mszy Świętej ma miejsce
wydarzenie zmartwychwstania. Dzięki temu uczestniczymy w uobecnieniu zbawczego
dzieła Chrystusa spotykając się z Jezusem nie martwym, lecz zmartwychwstałym.
Uroczyste sprawowanie Mszy Świętej w niedzielę (a nie w czwartek, kiedy została
ustanowiona lub w piątek, kiedy Jezus umiera na krzyżu) wskazuje na prawdę o spotkaniu
ze zmartwychwstałym Jezusem.
Nauczyciel podkreśla, że dostrzeżenie tej prawdy może doprowadzić do zmiany sposobu,
w jaki przeżywamy Mszę Świętą. Nie jest to jakiś tradycyjny obrzęd, wspomnienie
dawnego wydarzenia, lecz uczestnictwo w uobecnieniu zbawczych wydarzeń i spotkanie z
żywym zmartwychwstałym Jezusem.

Katecheta wskazuje na uwidocznienie uobecnienia dzieła zmartwychwstałego Chrystusa
w symbolice rozłączenia i połączenia postaci eucharystycznych. Po przeistoczeniu
znajdujące się na ołtarzu Ciało i Krew Chrystusa symbolizują śmierć (ciało bez krwi).
Podczas mszy następuje moment połączenia konsekrowanego chleba i wina. Można
zapytać uczniów, kiedy następuje ten moment. Może się okazać, że często uczestnicy
Mszy Świętej nie dostrzegają tego gestu. Podczas śpiewu „Baranku Boży” kapłan łamie
Hostię, a następnie odłamuje jeszcze małą cząstkę i wrzuca ją do kielicha. To połączenie
postaci eucharystycznych, dokonujące się przed komunią, symbolizuje: życie,
zmartwychwstanie.

Przy kolejnym slajdzie nauczyciel ukazuje jeszcze jeden ważny aspekt Mszy Świętej –
uświęcenie. Katecheta omawia grafikę, która uwidacznia, że przyniesione przez człowieka
dary (chleb i wino jako symbole naszego codziennego wysiłku, nasze sprawy, to z czego
się cieszymy, co dla nas ważne, nasze problemy i słabości) zostają przemienione podczas
konsekracji ofiarowanych chleba i wina w Ciało i Krew zmarwychwstałego Chrystusa.
Podczas Komunii, powraca do wiernych, to co przynieśli, ale już jako przemienione i
uświęcone.
Nauczyciel prosi uczniów o ewentualne pytania, które pojawiły im się podczas
przedstawiania treści związanych z tematem.
Aktywizacja
Nauczyciel prosi uczniów o napisanie SMS-a czyli krótkiej informacji, w której ma
znajdować się zachęta do uczestnictwa we Mszy Świętej. Do sformułowania treści SMS-a
należy posłużyć się wiedzą zdobytą podczas bieżącej albo z poprzedniej lekcji. Do
aktywizacji nauczyciel używa formularza w formie telefonu komórkowego (załącznik).
Po 5-8 minutach pracy chętni uczniowie prezentują wyniki swojej pracy.
Notatka
1. Liturgia Kościoła ma „właściwość” uobecniania wydarzeń zbawczych.
2. Biorąc udział w Eucharystii uczestniczymy w wydarzeniu Wieczernika i Golgoty.
3. W czasie Mszy Świętej dokonuje się uświęcenie, przebóstwienie człowieka poprzez
uświęcenie darów, które przynosi i poprzez Komunię z żyjącym Jezusem.
3. Zakończenie
Katecheta podsumowuje lekcję wybierając SMS-y uczniów, które zawierają najważniejsze
treści lekcji. Zachęca do wykorzystania wiedzy z lekcji podczas uczestnictwa we Mszy
Świętej. Nauczyciel nawiązując do hasła: „Nie musisz ziewać w kościele” mówi, że nie
wypada ziewać, gdy uczestniczymy w wydarzeniach Wieczernika i Golgoty.
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