
Katecheza rodzinna 8. 

Temat: W jaki sposób uwielbił Boga Pan Jezus?  

Drodzy Rodzice! Podczas dzisiejszej katechezy zobaczymy w jaki sposób czcił Boga Pan Jezus. 
Postaramy się także zrozumieć, że misją i powołaniem Pana Jezusa było głoszenie i ustanowienie 
nowej Ziemi Obiecanej – Królestwa Bożego. Poznamy także okoliczności śmierci i zmartwychwstania Pana 
Jezusa i pomożemy dziecku zrozumieć, że Pan Jezus stał się barankiem paschalnym. 

Bȩda potrzebne:  Puzzle „Wolność” 

1. Modlitwa 

2. Wprowadzenie: 

Podczas ostatnich zajęć układaliśmy puzzle. Prosimy dziecko, by spróbowało 
samodzielnie ułożyć pierwszą i drugą czȩść puzzli. 
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3. Pan Jezus, syn Boży - Bóg, ale również syn Marii i Józefa – człowiek, urodził się w rodzinie 
żydowskiej. Nauczył się On od swoich ziemskich rodziców jak wielbić Boga. Pan Jezus, tak jak 
Mojżesz, odpowiedział na swoje powołanie by nas wyprowadzić z niewoli do wolności. Pan Jezus 
słuchał głosu Boga Ojca w modlitwie, pracował jako cieśla, uzdrawiał. Pan Jezus w każdy szabat 
(dzień święty) chodził do Synagogi. Z pewnością chodził do Synagogi ze swoimi ziemskimi 
rodzicami, a potem ze swoimi uczniami. Pan Jezus spędzał czas rozmawiając z ludźmi, 
poświęcając im indywidualną troskę i uwagę. Słuchał ich i nauczał, jedząc i pijąc z grzesznikami. 
Pan Jezus nauczał indywidualnie oraz całe tłumy. Pan Jezus rozpoczął swoją działalność od 
chrztu w Jordanie, opodal Jerycha w miejscu, w którym Izrael wkroczył do Ziemi Obiecanej. 
Otrzymawszy w chrzcie Ducha Świętego, ujawnia swe powołanie. 

• Co jest misją i powołaniem Pana Jezusa? 



Misją i powołaniem Pana Jezusa jest głoszenie i ustanowienie nowej Ziemi Obiecanej, Królestwa Bożego. 
Pan Jezus chodzi po Galilei i głosi Ewangelię Bożą, mówiąc: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 

Dokładamy kolejne puzzle: 

  

4. Jak dowiedzieliście się na spotkaniu w domu, Pan Jezus obchodził z rodzicami święto Paschy, 
podróżując do Jerozolimy, by tam złożyć ofiarę z baranka w świątyni oraz spożyć ja w domu z 
najbliższymi. Rodziny, które przybywały do Jerozolimy na Święto Paschy udawały się do świątyni, 
aby tam kupić baranka „bez skazy”, dać go kapłanom, by złożyli ofiarę. Następnie zabierano 
baranka do domu by go ugotować i spożyć, uobecniając wydarzenia wyjścia z niewoli.Nieodłączną 
częścią wieczerzy paschalnej był zwyczaj błogosławienia Boga za życie, a szczególnie za źródła 
utrzymania życia. Chleb i wino były głównym źródłem utrzymania życia. 

Pewnego razu gdy jako już dorosły mężczyzna, Pan Jezus przybył z uczniami do Jerozolimy na 
święto Paschy, przed bramą miejską przywitały go tłumy krzycząc: Hosanna! Uwolnij nas! 
Poprosił uczniów aby przygotowali Paschę. 
Na wspólnej paschalnej wieczerzy z uczniami pan Jezus oprócz zwyczajowego błogosławienia 
Boga za chleb i wino, powiedział coś co z pewnością zszokowało apostołów, a było zapowiedzią 
jego ofiary: 

„BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY, TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS 
BĘDZIE WYDANE  
BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I 
WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA 
ODPUSZCZENIE GRZECHÓW. TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKE”. 

Pan Jezus został pojmany w Ogrodzie Oliwnym i ukrzyżowany, podczas gdy tysiące baranków 
składanych było w ofierze w świątyni. On stał się dla nas barankiem ofiarnym. Pan Jezus 
zmartwychwstał trzeciego dnia. 

Dokładamy kolejne puzzle: 
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5. Modlitwa 

Katecheza rodzinna 8a. 

Temat: W jaki sposób my wielbimy Boga? Msza Święta. 

Drodzy Rodzice! Celem dzisiejszej katechezy jest zrozumienie, że czcimy Boga przez modlitwę, 
naukę i pracę, przyjmując, rozwijając dary od Boga (ziarenko). Uświadomimy dziecku, że Pan Jezus 
mówiąc „Czyńcie to na moja pamiątkę”, dał nam przykazanie abyśmy świętowali  pamiątkę (memoriał) 
Jego śmierci i zmartwychwstania podczas Eucharystii. Pomóżmy również dziecku w zrozumieniu i  
zapamiętaniu kolejności obrzędów podczas Mszy Świętej 

Bȩda potrzebne:  Puzzle „Wolność”, puzzle Mszy Sw., komputer  

1. Modlitwa 

2. Ziarno Pszenicy- praca z obrazkiem ziarenka  

Wyobraźcie sobie, że jesteście ziarenkiem pszenicy. Jak wiecie Bóg wyposażył ziarenko pszenicy 
w ogromną ilość wartości odżywczych: Białko, Błonnik, Cukier, Tłuszcz, Witamina A, Witamina E, 
Witamina K, Ryboflawina, Tiamina, Niacyna, Witamina B6, Kwas Foliowy, Kwas Pantotenowy, 
Kaolinit, Betaina.  
• W jakie wartości i talenty wyposażył ciebie? 

Dzieci spisują swoje wartości i talenty w ziarenku. 

Ziarenko ma też skorupkę. 
• Co jest Twoją skorupką, powodem dla którego się nie rozwijasz i nie używasz swoich talentów? 
• Może jest to zwątpienie, lenistwo, strach, złość, egoizm? 

Dzieci piszą swoje zniewolenia, to co jest ich skorupką 

Pan Jezus tak jak Mojżesz odpowiedział na swoje powołanie. Słuchał głosu Boga Ojca w 
modlitwie, Pracował jako cieśla, uzdrawia, naucza a nade wszystko przez swoją śmierć i 
zmartwychwstanie wyprowadza ludzkość z niewoli grzechu do nowej ziemi obiecanej – Królestwa 
Bożego. 



My też musimy odpowiedzieć na nasze powołanie: rozeznawać i rozwijać talenty i dary otrzymane 
od Boga i używać je na chwałę Jemu i w służbie bliźniemu. 

 Co potrzebuje ziarenko, aby obumrzeć i wykiełkować? 

Pan Jezus powiedział „Ja jestem światłością świata” (Jan 8:12)  

Co się dzieje z ziarenkiem w ziemi pod wpływem światła i wody? 

Dzieci rysują ziarenko kiełkujące i wyrastające na roślinkę, którą przynosi plon. 

3. Podczas ostatnich zajęć układaliśmy puzzle. Ponownie układamy puzzle i dodajemy 
kolejne elementy. 

Dokładamy trzy karty pod tytułem „W jaki sposób my  wielbimy Boga?” 

Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus pobłogosławił chleb i wino i zapowiedział, by uczniowie 
czynili tak na jego pamiątkę. Nakazał tym samym świętowanie memoriału ostatniej wieczerzy, 
śmierci i zmartwychwstania. Czynimy to podczas każdej Mszy Świętej, na której przeżywamy 
ostatnią wieczerzę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa.  

 

  

4. Następnie prosimy dziecko, by spróbowało samodzielnie ułożyć puzzle Mszy Świętej. (tylko do 
aklamacji „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci”.) Wraz z dzieckiem 
omawiamy kolejne etapy Mszy Świętej. 

5. Modlitwa                   

Zadanie domowe:  

- Na kolejną katechezȩ przyniosę uzupełniony obrazek mojego ziarenka oraz 
śwyklejone mapki Jerozolimy.  



- W ramach modlitwy wieczornej przeczytam przypowieść o talentach. 

(http://www.schoolandfamily.org/programpl/WolnoscIII/wolnoscthree.html na 
końcu katechezy) 

http://www.schoolandfamily.org/programpl/WolnoscIII/wolnoscthree.html

