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 Zuzanna Noga 

Temat: „Dlaczego Msza Święta jest tak nudna? Jaki jest porządek Mszy św.?” 

a) Cel dydaktyczny: Wyjaśnienie, czym jest Eucharystia, przedstawienie porządku Mszy Świętej i 

warunków dobrego uczestnictwa w Eucharystii, a także ukazanie ważności Mszy Świętej i Euchary-

stii w naszym życiu.. 

b) Cel wychowawczy: Zachęcenie uczestników do czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej. 

Pomoce: Pismo Święte, kartki A4, długopisy, kredki, podział Mszy Świętej (Aneks 1) Konspekt za-

kłada kilka materiałów filmowych – warto przygotować sprzęt multimedialny + filmiki (linki) 

 
Treść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Pana Jezusa 

(znaną formułą lub własnymi słowami). Oraz poprzez zaśpiewanie piosenki spotkania - „Zgroma-

dzeni na modlitwie z Panem Swym” 

Panie Jezu daj nam siłę, abyśmy wytrwale dążyli do świętości i potrafili w skupieniu i zadumie roz-

ważać temat dzisiejszego spotkanie. Napełnij nas Duchem Świętym, aby przychodził do nas z darem 

pobożności abyśmy dobrze przeżywali czas modlitwy i Eucharystii przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Zapewne wszyscy z nas uczęszczają do kościoła na Mszę Świętą. Każdy człowiek spotyka się z wielo-

ma osobami, na których mu zależy, które kocha. Tak i my wierzący chcemy spotykać się z Panem Jezu-

sem. Największym tego wyrazem jest to, że uczestniczymy czynnie we Mszy Świętej. Animator rozdaje 

Pismo Święte. Proszę chętną osobę o odszukanie i przeczytanie nam fragmentu Mt 26, 26-30. 

 

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mó-

wiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynie-

nie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu bę-

dzie wylana na odpuszczenie grzechów.  Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owo-

cu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego».  

Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. 

 

Po wysłuchaniu fragmentu pada pytanie: 

-Czym zatem jest Msza Święta?(to czas, kiedy gromadzimy się na wspólnej modlitwie i wychwalamy 

pana wspominając jego śmierć dla naszego odkupienia) 

 

Animator włącza filmik:https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&index=40&t=0s (3MC – Trzyminutowy Katechizm - 39. Co to jest Msza Święta?) 

 

Msza Święta to ofiara Chrystusa, który poświęcił sam siebie raz i na zawsze na krzyżu. To centrum na-

szego chrześcijańskiego życia i podziękowanie, które składamy Bogu za Jego wielką miłość do nas. Nie 

jest to jej powtórka, to ciągle ta sama ofiara Jezusa. To odtworzenie Kalwarii, wspomnienie męki Chry-

stusa i naszego zbawienia. 

 

 

-Czy wiecie z jakich części składa się Msza Święta?(młodzież podaje różne mniej lub bardziej popraw-

ne odpowiedzi) Msza Święta dzieli się na cztery części: obrzędy wstępne, Liturgię Słowa i Liturgię Eu-

charystyczną, która jest ofiarą dla Ojca, zarówno od Jezusa, jak i od nas oraz obrzędy końcowe.  

(Aneks 1) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=40&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y&list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-mpYDdvBKcsGutqlq&index=40&t=0s
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II. Osądzić 

Chciałabym się dowiedzieć: 

- Na ile lubicie uczęszczać na Mszę Świętą?(odpowiedzi uczestników)  

 

Animator włącza filmik: https://www.youtube.com/watch?v=ebNjjFynZ5Q (Msza Święta jest niezwykła 

[lektor]) 

 

Niektórzy nie lubią na nią uczęszczać, więc czy moglibyście podać powody: 

- Dlaczego ludzie nie lubią chodzić na Mszę Świętą?(nudne kazania, te same pieśni, nie lubią księdza, 

większość słów kierowana jest do starszych, a nie do młodzieży, itp.) 

 

Zarówno młodzi jak i starsi nie zawsze lubią uczęszczać do kościoła na Mszę Świętą. Jest to głownie 

spowodowane niechęcią do kapłanów sprawujących oraz za długie dla słuchaczy kazania. Często jest 

tak również, ponieważ inni wywierają na nas presję np. rodzice: ”Musisz iść!” lub znajomi: „Nie idź 

tam, chodź gdzieś z nami!”. Powinniśmy jednak sami z własnej woli udawać się do kościoła, w innym 

przypadku nie będziemy się skupiać na przekazie, ale na tym ile zostało do końca. 

 

Jeżeli kogoś kocham to chcę się z nim spotykać, przebywać z nim. To, że nie chce mi się iść na Mszę 

Świętą nie jest problemem, ponieważ można wierzyć i modlić się w osamotnieniu. Problemem jest to, 

gdy nie chcemy iść na mszę świętą bo nie wierzymy w Boga lub nie rozumiemy jej przesłania. Anima-

tor włącza filmik: https://www.youtube.com/watch?v=PRW43sJQ7yY (Czy wiesz co naprawdę dzieje się 

podczas Mszy świętej?) 

 

Proszę by chętna osoba przeczytała nam fragment J6,54-59. 

 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-

nym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.  Kto 

spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.  Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, 

a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z 

nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten 

chleb, będzie żył na wieki».  To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. 

 

Dowodem na to, że w Eucharystii jest żywy Jezus jest pewne świadectwo ludzi. Posłuchajcie. 

 

Animator włącza filmik: https://www.youtube.com/watch?v=1ehIWwq52EI (POWOŁANY - TEASER #1 

- EUCHARYSTIA / KS. D. CHMIELEWSKI SDB) 

 

-Jak ocenicie swoją wiarę, że chleb staje się ciałem Pana Jezusa, a wino jego prawdziwą krwią podczas 

Eucharystii?( odpowiedzi uczestników) 

 

Wielu nawet bardzo gorliwych katolików nie wierzy w to misterium. Z tego powodu na przestrzeni 

wieków, Pan pokazuje nam liczne cuda eucharystyczne, by ożywić naszą wiarę. Cuda te zdarzały się 

także w Polsce np. w Sokółce. Animator puszcza filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=HVXQDEUBLSI (Cud Eucharystyczny. Sokółka) 

 

 

Jak dobrze przeżyć Eucharystię?  

Pięć warunków dobrej Eucharystii: 

1. Kształtowanie się przez Słowo Boże. 

2. Posilanie się przy stole Ciała Pańskiego. 

3. Składanie Bogu dziękczynienia. 

4. Ofiarowanie niepokalanej Hostii. 

5. Uczenie się ofiarowania samych siebie. 

  

- Co waszym zdaniem, mogłoby ubogacić mszę świętą?(śpiew chóralny, więcej instrumentalistów, ka-

zania skierowane dla osób w każdym wieku, tematyczne kazania, udział czynny młodzieży np. przez czy-

https://www.youtube.com/watch?v=ebNjjFynZ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=PRW43sJQ7yY
https://www.youtube.com/watch?v=1ehIWwq52EI
https://www.youtube.com/watch?v=HVXQDEUBLSI
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tania, śpiewanie psalmu, czytanie modlitwy wiernych, służba liturgiczna). 

Grupy prezentują sobie nawzajem kartki, które następnie porównują. 

 

- Co zrobić, żeby dobrze i czynnie przeżywać Eucharystię? 

Ważne jest, by przychodząc do kościoła mieć na uwadze, że robimy to dla siebie nie dla innych i chce-

my ten czas przeżyć jak najlepiej. Z tego powodu dobrze jest przyjść wcześniej i na spokojnie zmówić 

modlitwy i ofiarować ten czas Bogu w jakiejś intencji oraz wyłączyć wszystkie urządzenia elektronicz-

ne jakie mamy przy sobie (o ile jakiekolwiek mamy). Podczas Mszy Świętej należy w skupieniu i ciszy 

rozważać Słowo Boże, jak i czynnie uczestniczyć w śpiewie pamiętając również o 5 warunkach dobrej 

Eucharystii, które wymieniłam wcześniej. 

 

 

III. Działać 

Podzielcie się teraz w grupy 3-4 osobowe. Animator rozdaje kartki i przybory. Na kartkach A4, które 

otrzymaliście:  

grupa 1 wykona plakat zachęcający do udziału we Mszy Świętej,  

grupa 2 napisze piosenkę zachęcającą do wspólnej modlitwy,  

grupa 3 napisze reklamę do Radia zachęcającą do udziału w Eucharystii,  

grupa 4 zredaguje ogłoszenie do gazetki szkolnej mówiące o tym, jak ważne i dlaczego jest dla nas 

uczęszczanie na Mszę Świętą. 

 

3. Hasło spotkania 

„Radujmy się w wierze, albowiem ona nas umacnia” 

4. Piosenka spotkania 

„Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym” 

5. Zadanie apostolskie 

Porozmawiajcie w domu z rodzicami i rodzeństwem, co oni sądzą o Mszy Świętej i jakie upiększenia 

można by ich zdaniem wprowadzić dla jej urozmaicenia. Przeczytajcie również artykuł w najnowszym 

numerze Apostolos dotyczący Eucharystii, będzie on dostępny na stronie internetowej RAM’u 

6. Modlitwa na zakończenie 

Animator może wykorzystać teksty modlitw napisane przez uczestników. 

Panie Boże dziękujemy ci za to spotkanie. Prosimy Cię pomagaj nam kroczyć po ścieżce dobra i nie 

zbaczać ze zbawiennego kursu, naucz nas jak pomagać innym i być wiernymi Tobie. Dziękujemy rów-

nież za to, że jesteś z nami w Eucharystii karmiąc nas swoim ciałem. Przepraszamy za wszystkie złe 

czyny, których się dopuściliśmy i błagamy o przebaczenie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 7.  
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Aneks 1 

 


