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41 Przynosimy
nasze dary
Liturgia eucharystyczna – przygotowanie darów

Dlaczego chleb i wino?

Pewien bardzo mądry ksiądz opowiadał o swoim kazaniu do przedszkolaków na temat 
Eucharystii. 

„Zapytałem dzieci, skąd się biorą chleb i wino. Dzieci coś tam wiedziały o chlebie, 
z winem było gorzej, ale jakaś dziewczynka wróciła właśnie z Włoch, gdzie widziała, 
jak uprawia się winnice. Zaczęła niezwykle pięknie o tym opowiadać.  Gdy następnie 
zapytałem dzieci, dlaczego Pan Jezus przychodzi do nas przez wino i przez chleb, jeden 
z chłopców odpowiedział: «bo tam jest zaczarowana ludzka praca». Byłem zdumiony 
mądrością tej odpowiedzi”. 

na podstawie rozmowy z ks. Józefem Tischnerem, Przekonać Pana Boga

Na ilustracjach wokół ołtarza narysowani są ludzie, którzy na co dzień wykonują 
różne zawody, a w niedzielę przychodzą na Eucharystię. 

Czym zajmują się ci ludzie? Komu służy ich praca? 



107

Narysuj na kartce z bloku zakład pracy swoich rodziców albo prace rodziców w domu 
rodzinnym. 

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 1. na s. 88.

Czy Panu Bogu czegoś brakuje? Nie! Przecież mówimy, że Bóg wszystko stworzył! 
A jednak na początku liturgii eucharystycznej, czyli drugiej części Mszy Świętej, przy-

nosimy Mu dary. Po modlitwie powszechnej często nawet cała procesja idzie z darami 
i każdy coś niesie. Czym są te dary? 

W tych darach oddajemy Bogu to, co od Niego otrzymaliśmy i co wypracowały nasze 
ręce. Pan Bóg stworzył człowieka i dał mu ziemię, by ją uprawiał i miał pożywienie. Bóg 
daje życie i pozwala rosnąć ziarnom i winorośli, a człowiek troszczy się o zbiory i prze-

mienia je swoją pracą w chleb i wino. A kiedy człowiek przynosi te dary, by ofiarować je 
Bogu, Bóg przemienia je w Ciało i Krew swojego Syna. To największy cud! Jezus oddaje 
się nam i staje się dla nas pokarmem. 

W darach, które niesiemy do ołtarza, jest 
nasze podziękowanie za życie, za pożywienie, 
za bliskich, za wszystko! W tych darach jest 
nasze cierpienie, nasz żal i smutek – możemy 
oddać je Bogu razem z ofiarą Pana Jezusa. Ale 
przede wszystkim możemy Bogu dać to, cze-

go On pragnie zawsze, chociaż niczego Mu 
nie brakuje. To jest nasza miłość do Niego.

W czasie przygotowania darów podczas 
Mszy Świętej możemy podzielić się naszą 
pracą w jeszcze jeden sposób: podczas zbiórki 
pieniędzy. Pieniądze te przeznaczone są dla 
ubogich oraz na potrzeby związane z budyn-

kiem kościoła i domem parafialnym.

Jezus modlił się nad chlebem i winem. Podobnie modli się nad nimi kapłan. Włącza-

my się w jego modlitwę, śpiewając pieśń na ofiarowanie.
Po błogosławieństwie nad darami kapłan modli się po cichu:
Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; 

niech nasza Ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała.
Następnie z boku ołtarza obmywa ręce i zwraca się do Boga:
Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
Jezus prosił Ojca, by przyjął Jego Ofiarę. Także kapłan nas wzywa:
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący.
Na to wezwanie wstajemy i odpowiadamy:
Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na 

pożytek nasz i całego Kościoła świętego.
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W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 2. na s. 88.

PRZECZYTAJMY RAZEM!

ofi aruję się z Chrystusem

Pan Jezus jest Synem Bożym i pragnie, byśmy także i my byli dziećmi Boga. Jest Kró-
lem i chce, byśmy z Nim królowali. Jest Kapłanem, który złożył Bogu najdoskonalszą 
ofi arę. Nie baranka, nie chleb i wino, nie bogactwa. Jezus składa w ofi erze siebie samego. 
W Eucharystii z Jezusem składamy Bogu w ofi erze Jego Ciało i Krew. A do tej Ofi ary 
dołączamy siebie samych.

Co to znaczy oddawać siebie Bogu?
To znaczy – brać przykład z Jezusa i służyć ludziom, jak umiemy. On nie zatrzymał dla 

siebie niczego: czasu, sił, ani nawet życia. Wszystko oddał dla innych. My też możemy 
tak postępować. Oto kilka rad:

Jak oddawać siebie Bogu i innym?
  Spróbuj zauważyć w rodzinie tych, którzy są zmęcze-
ni i warto im pomóc.

  Po przyjściu ze szkoły nie biegnij od razu na podwór-
ko, ale zapytaj, co trzeba w domu zrobić, jak pomóc.

  Jeśli siostra albo brat chce coś od ciebie, uśmiechnij 
się, wysłuchaj, pobaw się razem.

  Zachowaj w domu ciszę, gdy inni jej potrzebują.
A może sam masz inne pomysły?

Procesja eucharystyczna i przygotowanie darów to początek liturgii eucharystycznej. 
Przyniesiony chleb i wino Jezus Chrystus przemieni w swoje Ciało i Krew. To jest 
największy cud. 
Gdy z innymi spotykam się na Eucharystii, by złożyć Bogu ofi arę z Krwi i Ciała 
Jezusa, przynoszę też siebie samego. Jak Jezus chcę ofi arować siebie Bogu. Mogę to 
robić tak jak Jezus: być dla innych. Chcę zanieść Panu Bogu także swój trud – moją 
naukę i pracę.

W Zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenie 3. na s. 89.

MODLITWA

 Przyjmij dzisiaj, Panie, nasze dary,
 Pobłogosław wino to i chleb.
 Wszystko, co czynimy, wszystko, co śpiewamy,
 Przyjmij w darze dobry Boże nasz.


