Katecheza 1
Temat: Jezus zakłada swój Kościół.
Cel ogólny:
Ukazanie wspólnoty Kościoła założonej przez Jezusa Chrystusa i objawionej
w chwili Zesłania na Apostołów Ducha Świętego. Kształtowanie żywej przynależności do wspólnoty Kościoła.
Cele szczegółowe:
Kandydat (wiedza):
- wie, jak Kościół był przygotowywany i zapowiadany w Starym Testamencie
- wie, jak rozumiano Kościół w Nowym Testamencie
- zna cechy pierwotnego Kościoła
- wie, jakie znaczenie dla Kościoła ma śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Kandydat (umiejętności):
- potrafi wykazać etapy rozwoju wspólnoty Kościoła
- potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie dla Kościoła miało wydarzenie Zesłania Ducha Świętego
- potrafi wskazać, co charakteryzowało pierwotnie wspólnotę Kościoła

Kształtowane postawy:
- kandydat dziękuje Panu Jezusowi za wspólnotę Kościoła
- wyraża i potwierdza swoją przynależność do wspólnoty Kościoła
- manifestuje swoją wiarę w Syna Bożego i w Jego Kościół

Metody i techniki pracy:
rozmowa kierowana, wykład, projekcja filmu, praca z tekstem, projekcja prezentacji multimedialnej, modlitwa wiernych, tekst luk, rebus, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
Pismo Święte, tekst orędzia papieskiego, laptop, rzutnik, CD, karty pracy,
filmy, teksty biblijne, tekst modlitwy powszechnej, szablon koszulki, prezentacja multimedialna
Plan katechezy:

I. Wstęp:
modlitwa
prezentacja
film i postawienie problemu
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II. Rozwinięcie
praca z tekstami biblijnymi
tekst orędzia papieża Franciszka
odczytanie Pisma Świętego
film
praca z tekstem biblijnym
modlitwa powszechna
III. Zakończenie
tekst luk
prezentacja wyników pracy
pogadanka
rebus
modlitwa

Przebieg katechezy:
I. Wstęp

K. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Naszą dzisiejszą katechezę
rozpoczniemy od wspólnej modlitwy, dlatego proszę, abyście powstali,
złożyli ręce i w skupieniu popatrzyli na krzyż. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa

Panie Jezu, Twój Duch oświeca nasze umysły i ożywia nasze serca. Prosimy
Cię, abyśmy nabrali odwagi, by wyjść i głosić Dobrą Nowinę o Tobie i Twoim Kościele. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
K: Na początku naszej katechezy chciałbym wam pokazać kilka zdjęć.
Proszę więc o skupienie i uwagę.

Prezentacja na CD
Slajd 1

K: Pierwsze zdjęcie przedstawia organizację charytatywną – Caritas.
Wspólnota ta udziela pomocy materialnej i finansowej między innymi
osobom bezrobotnym, chorym, ofiarom wojen czy katastrof.
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Slajd 2
K: Drugie zdjęcie ukazuje drużynę sportową, czyli zespół składający się
z określonej liczby graczy w danej dyscyplinie sportowej.

Slajd 3

K: Następne zdjęcie przedstawia jednostkę wojskową, czyli pewien samodzielny oddział sił zbrojnych, na którego czele stoi odpowiednie dowództwo.

Slajd 4

K: Ostatnie zdjęcie przedstawia klasę szkolną, czyli mniejszą lub większą grupę uczniów najczęściej w tym samym wieku.

Slajd 5

K: Wszystkie te zdjęcia przedstawiają różne wspólnoty. Spośród wielu
możemy wyróżnić jeszcze jedną, wyjątkową wspólnotę, której nazwę
odkryjemy przy pomocy krótkiego filmu. Proszę więc, oglądajcie uważnie, a na pewno uda wam się odgadnąć, co to za wspólnota.

Film „Catholics Come Home Epic Commercial – Polski” – bierzmowanie.eu
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xu5pev9QrBk

K: Już wiecie, że chodzi o wspólnotę Kościoła katolickiego. Zauważcie, że
każda z tych wspólnot, pokazywanych na slajdach, aby poprawnie funkcjonować, musi mieć odpowiednio dobranych członków, którzy spełniają określone kryteria; musi mieć opracowane zasady działania czyli prawo oraz wytyczony cel, do którego wszyscy razem będą zmierzać. Nie
byłoby jednak tego wszystkiego bez odpowiedniego założyciela. Warto więc zwrócić uwagę, że każda wspólnota ma swój początek i moment
powstania. Nie inaczej było również z Kościołem. Jak doszło do narodzin
Kościoła, dowiemy się na dzisiejszej katechezie.
II. Rozwinięcie

Wariant I
Praca indywidualna z tekstem biblijnym
K: Uczynimy to sięgając do Pisma Świętego. Za chwilę każdy z was otrzyma odpowiednie teksty Starego Testamentu. Waszym zadaniem jest
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znaleźć odpowiedź na pytanie, które znajduje się nad tekstami. Macie na
to zadanie 5 minut. Poproszę teraz dwie osoby o rozdanie tekstów.

Teksty biblijne do wydruku na CD

Wariant II

Praca zespołowa z tekstem biblijnym
Wskazana osoba może odczytać na forum poszczególne fragmenty ze Starego Testamentu do
których to katecheta stawia pytanie zamieszczone poniżej.

Początki Kościoła sięgają pisanej przez Boga historii narodu wybranego i zamkniętego w niej Bożego projektu Kościoła jako Ludu Bożego. Posługując się
podanymi tekstami biblijnymi, wskaż jak w Starym Testamencie opisywano tę
wspólnotę założoną przez Boga?

Tekst 1. „I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: „Spójrz na niebo
i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić”; potem dodał: „Tak liczne będzie twoje potomstwo”. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę” (Rdz 15, 5-6).
Tekst 2. „Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów,
gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów
i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom” (Wj 19, 5-6).

Tekst 3. „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno
na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną,
mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni
Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie ‒ z Jeruzalem”. On będzie
rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe
miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie,
domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2, 2-5).
Tekst 4. „Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi [ją] swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie”
(Ps 118, 22).
K: Kto chciałby przeczytać odpowiedź?
U: Tę wspólnotę rozumiano jako wielki naród, liczne potomstwo,
szczególną własność Boga pośród narodów, świątynię Pana Boga czy
trzodę zgromadzoną wokół pasterza.
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K: Warto zwrócić uwagę, że od samego początku słowo „Kościół” oznacza zgromadzenie, zwołanie ludu, czyli po prostu wspólnotę zwołaną
przez Boga (łacińskie słowo Ecclesia). Widzimy więc, że Kościół został
zapowiedziany i w pewien sposób przygotowany już w Starym Testamencie i jest Jego dziełem. Na to właśnie wskazują teksty biblijne, nad
którymi przed chwilą pracowaliśmy. Co jednak dalej?
K: Papież Franciszek, zastanawiając się nad genezą Kościoła, zadał swoim słuchaczom dwa kluczowe pytania, które stanowią kolejny krok
w zrozumieniu istoty Kościoła. A mianowicie: z czego narodził się
Kościół i kiedy objawił się światu? Te dwa pytania będą naszym drogowskazem w dalszym poszukiwaniu genezy i istoty Kościoła. Najpierw zastanówmy się nad pierwszym pytaniem.

Odczytanie wypowiedzi Franciszka

Papież Franciszek pisał: „Z czego zatem rodzi się Kościół? Rodzi się z najwyższego
gestu miłości na krzyżu, z otwartego boku Jezusa, z którego wypływają krew i woda,
symbol sakramentów Eucharystii i chrztu […]” (Audiencja generalna - 29.05.2013).
K: Na jakie wydarzenie z życia Jezusa zwrócił uwagę papież Franciszek,
uważając je za moment narodzin Kościoła?
U: Na śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
K. Ofiara, jaką złożył Pan Jezus na krzyżu, dała początek Kościołowi
i sakramentom. Możemy teraz postawić sobie kolejne pytanie: w jaki
sposób Kościół założony przez Pana Jezusa objawił się światu? W jaki
sposób się uzewnętrznił? To drugie pytanie papieża Franciszka, któremu teraz poświęcimy więcej czasu.
K: Pan Jezus w czasie swojej publicznej działalności gromadził wokół siebie bardzo dużo osób, z których stosunkowo szybko wybrał spore grono uczniów. Wspólnota pierwszych wychowanków otrzymała od Pana
Jezusa szczegółową instrukcję, w jaki sposób mają przygotowywać
wioski i miasta na Jego działalność „rekolekcyjną”. W wyjątkowy sposób traktował Chrystus niewielką grupę dwunastu Apostołów, którym
postawił ogromne wymagania. Apostołowie mieli bowiem opowiadać
o Jego życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Z nimi Pan Jezus wiązał
przyszłość Kościoła. Trzeba jednak zauważyć, że nawet gdy Jezus już
wybrał 12 Apostołów i wielu uczniów, nie było jeszcze uzewnętrznionego Kościoła. Nawet, gdy razem z nimi przebywał w Wieczerniku, też
go jeszcze nie było. Punktem zwrotnym, a zarazem objawieniem się Kościoła było wydarzenie Pięćdziesiątnicy – Zesłanie na Apostołów Ducha
Świętego. To wydarzenie możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Proszę
więc, powstańcie i z uwagą wysłuchajcie słowa Bożego.
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Pismo Święte
Tekst odczytujemy z Księgi Pisma Świętego.

Z Dziejów Apostolskich:
„Kiedy nadszedł (…) dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na
tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,1-4).
K: Oto słowo Boże.
U: Bogu niech będą dzięki.

K. Aby zobrazować wysłuchane przez nas biblijne wydarzenie, wyświetlę krótki film. Proszę więc, skupcie się, ponieważ później będę zadawał pytania związane z jego treścią.

Film „Biblia Serial 2013 PL - Zesłanie Ducha Świętego” – bierzmowanie.eu

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dajkcwd1ogg

K: Kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego?
U: W dzień Pięćdziesiątnicy – pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu.
K: Jak nazywa się miejsce, gdzie to się wydarzyło?
U: Wieczernik.
K: Inaczej nazywany Salą na Górze. A jakie znaki towarzyszyły Zesłaniu
na Apostołów Ducha Świętego?
U: Szum wiatru, języki jakby z ognia.
K: Jak zachowywali się uczniowie?
U: Uczniowie zaczęli mówić różnymi i obcymi językami.
K: Po tym wydarzeniu diametralnie zmienili się uczniowie Jezusa Chrystusa. Więcej, diametralnie zmienił się pierwotny Kościół, rozumiany od tej chwili jako wspólnota uczniów poruszona i ożywiona obecnością Ducha Świętego. Liczne znaki, które towarzyszyły Zesłaniu
Ducha Świętego potwierdzają powstanie wspólnoty Kościoła. Trzeba jednak zaznaczyć, że przemiana pierwotnego Kościoła była znacząca. Do tej pory zalęknieni i ukrywający się z obawy przed Żydami
uczniowie, otrzymali nowe życie. Nabrali odwagi i wyszli na ulice do
ludzi, głosząc prawdę o Jezusie Chrystusie. Jezusowe polecenie: „idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, chrzcząc
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” stanowiło i w dalszym ciągu stanowi podstawowe zadanie Kościoła. Hasło: „idźcie i głoście” powoli
zaczęło być realizowane w pierwotnej wspólnocie. Widać to wyraźnie
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w osobie samego Piotra, który z odwagą wygłosił pierwszą katechezę
o Jezusie Chrystusie. Uczynił to z taką mocą i przekonaniem, że wiarę
w Pana Jezusa przyjęło tysiące Żydów. To właśnie grono Dwunastu
oraz ci, którzy uznali naukę Piotra i pozostałych Apostołów uformowali pierwszą wspólnotę chrześcijańską w Jerozolimie – pierwotny zarys
wspólnoty Kościoła założonej przez Jezusa Chrystusa. Słyszymy przecież w Ewangelii św. Mateusza: „Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (16, 18).
K: Trzeba jednak w tym momencie postawić pytanie: jak wyglądała i funkcjonowała pierwsza wspólnota Kościoła? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Piśmie Świętym. Za chwilę każdy z was otrzyma kartę pracy,
w której znajduje się tekst z Dziejów Apostolskich. Waszym zadaniem
jest znaleźć 5 cech pierwotnego Kościoła. Macie na to 3 minuty.

Wariant I

Praca indywidualna z tekstem biblijnym
Karty pracy 1 do wydruku na CD

Wariant II

Praca zespołowa z tekstem biblijnym

Wskazana osoba może odczytać na forum fragment z Dziejów Apostolskich, do których to katecheta stawia pytanie zamieszczone poniżej.

Jak wyglądała i funkcjonowała pierwsza wspólnota Kościoła?
„Trwali (…) w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków
i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się
do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali
zbawienia” (Dz 2, 42-47).
K: Myślę, że zadanie jest już wykonane. Kto chciałby pochwalić się tym,
co napisał?
U: Pierwsi uczniowie trwali razem, modlili się w świątyni, wielbili Boga,
gromadzili się na „łamaniu chleba”, czyli sprawowaniu pamiątki ostatniej wieczerzy, troszczyli się o dobro całej wspólnoty, sprzedawali
swoje majątki, dzielili się z innymi pieniędzmi i tym co mieli, oraz doświadczali cudów, jakie czynili Apostołowie w imię Jezusa Chrystusa.
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K: Pierwsi wyznawcy Chrystusa odczuwali działanie Ducha Świętego poprzez naukę Apostołów, wielkie znaki i cuda, a nadto wspólnotę. Łączyła
ich bowiem więź wspólnej modlitwy i „łamanie chleba”. Zatem to
wszystko możemy określić jako elementy rodzącego się Kościoła. Duch
Święty, poprzez modlitwę i nadto Eucharystię, budował i dalej buduje
wspólnotę miłości zgromadzoną wokół Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Duch Święty jest źródłem życia Kościoła (por. Youcat, 118119). Trzeba jednak zaznaczyć, że początkowy pokój i bezpieczeństwo
wspólnoty zostało z czasem zakłócone. Rozpoczęło się prześladowanie wyznawców Chrystusa przez Żydów czy Rzymian. To sprawiło,
że nie mogli otwarcie wyznawać swojej wiary. Stąd też spotykali się
w ukryciu po domach, potajemnie sprawowali Eucharystię, chrzcili czy
głosili Ewangelię. Choć życie pierwszego Kościoła nie było usłane różami,
to jednak ciągle trwali oni jednomyślnie w wyznawanej wierze w Syna
Bożego. Widać więc wyraźnie, że to, co łączyło i charakteryzowało pierwszy Kościół to wspólna miłość, wiara w Mesjasza, modlitwa i sakrament
Eucharystii. Karmienie się Ciałem Jezusa Chrystusa przemieniało członków wspólnoty Kościoła, a wspólna i ufna modlitwa otwierała ich serca.
K: Za przykładem pierwotnego Kościoła, który zanosił modlitwy i wielbił
nieustannie Boga, podziękujemy teraz Panu Jezusowi przede wszystkim za dar wspólnoty Kościoła, którego On jest założycielem i za
wszystkie łaski, które w Kościele za Jego pośrednictwem ubogacają
nasze życie. Nasze dziękczynienie będzie miało formę modlitwy powszechnej; po każdym odczytanym wezwaniu będziemy odpowiadać:
„dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste”.

Modlitwa powszechna

Do odczytania wezwań można wyznaczyć sześć osób.
Tekst do wydruku na CD

K: Napełnieni radością ze spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym
zanieśmy z ufnością nasze dziękczynienie:
1. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twój Kościół, zrodzony z ofiary krzyża
i objawiony w wydarzeniu Zesłania na Apostołów Ducha Świętego.
Dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste!
2. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że poprzez swojego Ducha Świętego ożywiasz i prowadzisz Kościół do zbawienia. Dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste!
3. Panie Jezu, dziękujemy Ci za sakrament Eucharystii, który jest źródłem
jedności i wspólnotowości Kościoła. Dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste!
4. Panie Jezu, dziękujemy Ci za tak liczną wspólnotę Twoich wyznawców,
którzy stanowili i w dalszym ciągu stanowią wielką wspólnotę Kościoła.
Dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste!
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5. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że każdy z nas może trwać w Twoim Kościele i doświadczać w nim Twojej miłości. Dziękujemy Ci, Panie,
Jezu Chryste!
K: Panie Jezu, Twoja miłość, którą nam okazujesz w Kościele, otwiera nasze serca i ośmiela do ufnej modlitwy. Spraw, prosimy, abyśmy napełnieni Duchem Świętym umieli jeszcze mocniej przylgnąć do Ciebie i do
wspólnoty Twojego Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
III. Zakończenie

K: Na początku naszej katechezy mówiliśmy o różnych stowarzyszeniach
czy wspólnotach. Każda z nich miała swoich odpowiednich członków, zasady działania, główny cel czy założyciela. Nie inaczej było ze wspólnotą
Kościoła, której zalążek znajdujemy już w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Kościół został zrodzony na krzyżu przez śmierć Pana Jezusa, jednak objawiony światu dopiero po Jego Zmartwychwstaniu.
K: Aby utrwalić zdobyte wiadomości jak doszło do powstania wspólnoty
Kościoła, proszę, abyście rozwiązali w kartach pracy zadanie 2. Macie na
to zadanie 5 minut.

Tekst luk

Karta pracy 2 do wydruku na CD

Pan Jezus umierając na Krzyżu dał początek Kościołowi i wszystkim sakramentom. Niemniej jednak objawienie się Kościoła światu nastąpiło dopiero po Jego
Zmartwychwstaniu. Pan Jezus w ciągu swojego życia gromadził wielu uczniów.
W sposób szczególny wybrał, przygotował i umiłował Dwunastu Apostołów.
Jednak wybór uczniów, nie był momentem urzeczywistnienia się wspólnoty
Kościoła. Punktem zwrotnym i objawieniem się Kościoła było Zesłanie Ducha
Świętego na Apostołów. Miało to miejsce w Wieczerniku, Pięćdziesiąt dni po
Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wydarzeniu w Sali na Górze towarzyszyły liczne znaki, m.in. szum wiatru, języki jakby z ognia czy niezwykły dar posługiwania
się obcymi językami. Po tym wydarzeniu wspólnota wierzących ożywiona mocą
Ducha Świętego zaczęła z odwagą głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie,
czyli tzw. kerygmat – podstawowe zadanie Kościoła. To właśnie grono Dwunastu oraz ci, którzy uznali naukę Apostołów uformowali pierwszy zarys wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie.
Hasło: KOŚCIÓŁ
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Prezentacja wyników pracy
Wskazana osoba bądź kila osób odczytują uzupełniony tekst.

K: Mówiliśmy także o cechach wspólnoty Kościoła. O tym, co charakteryzowało i łączyło pierwotnie Kościół. Kto przypomni, jakie to były
cechy?
U: Odpowiedzi uczniów.
K: Wszystkie te cechy pokazują nam, że pierwsi chrześcijanie manifestowali, potwierdzali swoją przynależność do Chrystusa, a w ten
sposób do założonego przez niego Kościoła. Osoba patrząca na nich
z zewnątrz doskonale wiedziała, że jest to wyznawca Chrystusa należący do wspólnoty Kościoła. Zastanówmy się więc teraz, w jaki sposób
my również możemy wyrażać i potwierdzać swoją przynależność do
wspólnoty Kościoła w dzisiejszym świecie?
U: Dbając o: życie sakramentalne, udział we Mszy św., spowiedź, katecheza, rekolekcje, adorację itd. Poza tym poprzez utożsamianie się ze
wspólnotą Kościoła i nie wstydzenie się, że jest się katolikiem.
K: My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni i wierzymy w Boga jesteśmy zwołani przez Niego. To znaczy, wszyscy stajemy się Kościołem.
Dlaczego? Ponieważ, kiedy słuchamy słowa Bożego i przyjmujemy
sakramenty Pan Jezus jest obecny w nas, a my jesteśmy obecni w Chrystusie. Co więcej, każdy ochrzczony, żyjąc sakramentami, a zwłaszcza
uczestnicząc w Eucharystii, wyraża swoją przynależność do Chrystusa
i swoją wdzięczność za to, że żyje we wspólnocie Kościoła. Podobnie
swoją przynależność do danej wspólnoty wyrażają żołnierze odpowiedniego oddziału czy zawodnicy drużyny sportowej, o których wspominaliśmy na początku katechezy. Często manifestują to przy pomocy
specyficznego zachowania czy odpowiedniego stroju. Zawodnicy drużyny piłkarskiej, siatkarskiej czy koszykarskiej na swoich koszulkach
oprócz nazwy klubu i swojego nazwiska, mają logo swojego zespołu
czy różnych sponsorów. Za chwilę każdy z was zaprojektuje podobną
koszulkę, za pomocą której będziecie mogli wyrażać swoją przynależność do wspólnoty Kościoła, na przykład poprzez logo ‒ znak. Jednak
to nie wszystko! Chciałbym, aby na każdej koszulce znalazło się hasło,
które będzie wyrażało waszą przynależność do Kościoła, a więc także
przynależność do Pana Jezusa. Myślę, że często spotykaliście już koszulki z napisami: „Jezus jest Panem”, „Pan jest pasterzem moim!” czy
„Pokój i dobro”. Sądzę, że uda wam się znaleźć jeszcze inne. Liczę na
waszą kreatywność!
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Praca w grupach
Szablon koszulki do wydruku na CD

Uczestnicy spotkania pracują w kilkuosobowych zespołach. Czas pracy – 10 minut.

Prezentacja wyników pracy
Po upływie czasu następuje prezentacja koszulek i krótkie podsumowanie katechety.

Rebus

Dla chętnych można zaproponować pracę domową – rebus. Dla tych, którzy poprawnie rozwiążą
hasło, można przygotować nagrody na kolejne spotkanie.

K: Chciałbym, abyście w domu rozwiązali rebus. Znajduje się on na kartach pracy, które za chwilę otrzymacie. Rebus definiuje nam hasło, które
otrzymaliście z zadania drugiego. Myślę, że każdy już wie co jest pracą
domową, poproszę więc teraz dwie osoby, aby rozdały karty pracy.

Karta pracy 3 do wydruku na CD
(Hasło i definicja: Kościół to wspólnota wyznawców Jezusa Chrystusa, założona przez Syna Bożego, ożywiana i prowadzona mocą Ducha Świętego)

K: Czas naszej katechezy dobiegł końca. Dziękuję wam bardzo za to, że
razem mogliśmy odkrywać wspólnotę Kościoła założoną przez Pana Jezusa. Powstańcie i spójrzcie na krzyż. Na zakończenie naszych dzisiejszych zajęć pomodlimy się wspólnie.

Modlitwa

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś obecny we wspólnocie Kościoła. Prosimy Cię, abyśmy wsparci Twoim Duchem jeszcze mocniej przylgnęli do
Ciebie i Twojego Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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