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Konspekt na listopad 
Odkrywanie zaproszenia Jezusa na Ucztę, w której pragnie nas karmić
Wprowadzenie
Kolejne spotkanie w tym roku formacyjnym zaprasza nas do spojrzenia 
na Eucharystię jako na Ucztę, podczas której Jezus pragnie nas karmić. 
Wspólnie spróbujemy zastanowić się jak konkretnie to się dzieje 
podczas każdej Mszy św. Pieśń: Duchu Święty przyjdź …
	Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu

1. SYTUACJA
Niejednokrotnie z pewnością wyjeżdżaliśmy na wycieczkę związaną 
ze zwiedzaniem ciekawych obiektów, zabytków, miejsc kultu, terenów 
rekreacyjnych. Wiadomo, że podczas takiego wyjazdu potrzebne są 
momenty, w których trzeba się posilić, coś zjeść, inaczej  utracimy 
radość z wycieczki. Pewnie nieraz zdarzyło się i tak, że niełatwo było 
nam znaleźć właściwe miejsce na posiłek, im dłużej szukaliśmy tym 
bardziej opadaliśmy z sił, a przez to wyprawa stawała się coraz bardziej 
uciążliwa i nie dawała już tyle zadowolenia. Koncentrowaliśmy się na 
tym, że jesteśmy głodni i zmęczeni i nie potrafiliśmy się cieszyć tym, co 
widzimy wokół. Nieraz pewnie wynikało to z faktu, że szukając czegoś 
lepszego straciliśmy szansę na posiłek w skromniejszych warunkach.  
Czyż nie zdarza się nam odczuwać podobnych uczuć kiedy idziemy 
na Mszę św.? Czasami niespełnione nasze oczekiwania, brak ławki, 
nieodpowiednia temperatura itd. powoduję, że wracamy do domu 
nienakarmieni. 

2. Módlmy się za dzieci przygotowujące się do I Komunii św., aby 
coraz lepiej rozumiały, co to znaczy przyjąć Jezusa do serca i 
pragnęły przyjmować Go jak najczęściej.

3. Módlmy się za każdego z nas, abyśmy karmiąc się Ciałem i Krwią 
Chrystusa napełniali się miłością do Boga i bliźnich, podążając 
prostą drogą ku życiu wiecznemu.

Spontaniczne wezwania uczestników
	 Na zakończenie: Ojczenasz…

3. POTRZEBNENAWRÓCENIEIODNOWAŻYCIA
Uświadamiając sobie fakt, że nie zawsze będąc na Eucharystii 
korzystamy z zaproszenia Jezusa do karmienia się  Jego Ciałem, a tym 
samym do czerpania od Niego sił podczas codziennej pielgrzymki ku 
życiu wiecznemu, zastanówmy się, co możemy zrobić, by nie marnować 
okazji do spożywania tego drogocennego i sycącego pokarmu. 
	Podzielmy się naszymi obserwacjami

1. Co możemy uczynić, aby pokarm , który daje nam Jezus stał się 
naszym chlebem powszednim? 

2. Jak to może zmienić nasze życie i życie wspólnoty Kościoła?
	Indywidualne opinie uczestników

	 Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne 
i wspólnotowe – razem określamy, co podejmiemy do 
następnego spotkania.

	Określenie daty spotkania
Modlitwa na zakończenie 
Panie, Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Eucharystii, tego cudownego 
Pokarmu, którym nas karmisz na drogach naszego, często niełatwego, 
życia. On nas krzepi, dodaje sił, nadaje sens naszym zmaganiom. 
Dziękujemy, że w tak prosty sposób zostałeś z nami, że uniżyłeś się, aż 
do Eucharystii, by zamieszkać pośród swego ludu. Niech Twój Duch 
daje nam coraz pełniejsze zrozumienie tej tajemnicy, byśmy mogli 
bezpiecznie dojść do  niebieskiej Ojczyzny, gdzie Ty królujesz wraz z 
Ojcem i Duchem Świętym. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen



	Pytania
1. Co może być przyczyną, że nie wykorzystujemy wszystkich 

darów z naszych spotkań z Jezusem na liturgii? 
2. Jaki ma to wpływ na nasze życie? 
	Indywidualne opinie uczestników

Podsumowanie:
Posiłek jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Bez 
niego nie jesteśmy w stanie funkcjonować, prawidłowo się rozwijać, 
podejmować codziennych aktywności. Stąd potrzebna jest troska o 
regularne odżywianie się, o dostarczanie do organizmu potrzebnych 
składników. 
2.ŚWIATŁOSŁOWABOŻEGOINAUCZANIAKOŚCIOŁA
Słowo Boże i nauczanie Kościoła mówią nam dzisiaj o pokarmie, 
którym obdarza nas Bóg, a który jest nam konieczny, byśmy nie ustali 
w drodze do nieba.
J 6, 53 – 59:  Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie 
pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.    Kto spożywa moje 
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym.  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. 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». 
NAUCZANIE KOŚCIOŁA
JP II – pielgrzymka do Polski, Łódź 1987
Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. Ta Ofiara 
została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym także celu, aby być naszym 
duchowym pokarmem… Gdy więc krwawa Ofiara na krzyżu dokonała 
się raz i na zawsze, Sakrament tejże Ofiary pod postacią chleba i wina ma 
się spełniać w Kościele stale, z dnia na dzień i z pokolenia na pokolenie. 
Pan Jezus powiedział do Apostołów w Wieczerniku: To czyńcie na moją 
pamiątkę! (Łk 22, 19). To czyńcie – to znaczy: powtarzajcie i odnawiajcie 

Ofiarę mego Ciała i Krwi pod postaciami chleba i wina. Dlaczego zaś chleb 
i wino? Ażeby Ciało i Krew Chrystusa mogły być naszym pokarmem. Co 
więc jest naszym pokarmem? Pod postacią chleba i wina - Ciało i Krew 
Chrystusa. Pod postacią chleba i wina -jest naszym pokarmem Jego 
Ofiara. Zbawcza Ofiara, przez którą nas odkupił z grzechów. Zbawcza 
Ofiara, która daje życie wieczne, objawione w zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa. Człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. Potrzebuje 
pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać 
się, pracować. Jest to pokarm życia doczesnego, przemijającego, które 
kończy się śmiercią. Potrzebuje też pokarmu i napoju ludzka dusza, aby 
mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego. Człowiek potrzebuje 
Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego. 
Oto chleb żywy, który zstąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki. Tak mówi Pan Jezus, a mówi te słowa po cudownym 
rozmnożeniu chleba, o czym przypomniała nam dzisiejsza Ewangelia: Ja 
jestem chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we 
mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35).
	Podzielmy się spostrzeżeniami

1. Co powyższe teksty z Ewangelii św. Jana i z homilii papieża  
mówią o pokarmie, który daje nam Jezus podczas każdej 
Eucharystii? 

2. Jak powinniśmy się zachować słuchając tego nauczania? 
	Indywidualne opinie uczestników

Podsumowanie :
Komunia św., czyli Ciało i Krew Jezusa, są pokarmem, który umacnia 
nas w wędrówce ku życiu wiecznemu. Są one często dla nas siłą  
w trudach i przeciwnościach codziennego życia, źródłem miłości  
i nowego entuzjazmu. 
	Wspólna modlitwa

Pomódlmy się wspólnie, abyśmy dostrzegali wartość tego pokarmu, 
którym Jezus karmi nas podczas Eucharystii:

1. Módlmy się za kapłanów, aby karmiąc się Ciałem Pańskim  
i rozdzielając Je wiernym dawali świadectwo o Jego mocy w ich 
życiu.


