Katecheza rodzinna 4a.
Temat: Eucharystyczna obecność Dobrego Pasterza
Drodzy Rodzice! Dzisiejsza katecheza ma na celu wyjaśnienie dzieciom, że Dobry Pasterz
obecny jest podczas każdej Eucharystii pod postacią chleba i wina. Dobry Pasterz tak bardzo
kocha i troszczy siȩ o swoje owce, że każdą z nich zaprasza do stołu aby się pożywiła.
Bȩdą potrzebne: Materiały z przypowieści o Dobrym Pasterzu (plansza, Dobry Pasterz, owce,
kielich i patena)
1. Modlitwa
2. Prosimy dziecko aby poukładało na planszy Dobrego Pasterza i owce oraz by przypomniało
w jaki sposób Dobry Pasterz troszczy się o swoje stado. Nastȩpnie odkładamy figury na bok a
plansze przewracamy na drugą stronȩ.
Wyjaśniamy dziecku:
a). Dobry Pasterz woła swoje owce, aby były razem z nim w specjalnym miejscu podczas Mszy
Świętej. (Prosimy dziecko, by ułożyło Pasterza na ołtarzu)
b). Dobry Pasterz wola każdą owcę po imieniu a owce znają jego głos i podażają za nim.
(Prosimy dziecko, by wokół ołtarza ułożyło owce)
c). Dobry Pasterz troszczy się o owce, pokazuje im drogę, upewnia siȩ, że są najedzone i
bezpieczne. Zapewnia im schronienie i szuka ich, gdy siȩ zgubią. Dobry Pasterz oddaje swoje
życie za owce w obronie przed wilkiem. Dobry Pasterz obecny jest z nami podczas Eucharystii
pod postacią chleba i wina. (Prosimy dziecko, by w miejscu Dobrego Pasterza postawiło kielich
i patenę.)
d).Wiemy, ze owce to ludzie. Zawołani po imieniu przez Dobrego Pasterza spotykają Go pod
postacią chleba i wina. Czy wiesz kim jest Dobry Pasterz? (odp.Dziecka - Pan Jezus)
Jedna z owiec ma szczególne zadanie- jest księdzem i podczas Eucharystii – wypowiada słowa
powiedziane przez Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy:
„Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”
„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, (...)która za
was będzie wylana.”
Czy słyszeliście te słowa podczas Mszy Świętej?
3. Jako refleksje możemy zaproponować dziecku, by narysowało wybrane przez siebie osoby,
które korzystają z zaproszenia Dobrego Pasterza (np. mamȩ, tatȩ, lub inne wybrane przez
dziecko osoby) i postawiło je wokół ołtarza zamiast owiec.
4. Modlitwa

Katecheza rodzinna 4b.
Temat: Gesty i znaki liturgiczne
Drodzy Rodzice! W czasie Mszy Świętej kapłan nie tylko odmawia modlitwy, ale posługuje
siȩ również gestami. Dzieci, a nawet my dorośli czȩsto tych znaków nie rozumiemy. Dzisiejsza
katecheza ma pomóc dzieciom dostrzec oraz zrozumieć „znaki liturgiczne”, które wykonuje
ksiądz w czasie Eucharystii.
Bȩda potrzebne: Materiały dotyczące epiklezy i modlitwa w czasie przygotowywania kielicha,
kielich, woda, sok symbolizujący wino.
1. Modlitwa
2. Prosimy dziecko, by odpowiedziało na pytanie:
- Z kim spotykamy się podczas Mszy Świętej?
- W jakiej postaci Jezus obecny jest podczas Eucharystii?
3. Podczas Mszy Świętej Pan Jezus oddaje się nam cały. Poprzez znaki i gesty, które wykonuje
ksiądz możemy to „zobaczyć” .
- Gest pierwszy- przygotowanie kielicha. Czȩsto widzimy jak ksiądz przygotowuje kielich, ale
nie słyszymy słów modlitwy, gdyż mówi ją po cichu, a my w tym czasie śpiewamy. Wraz z
dzieckiem wykonujemy gest mieszania wody z winem. Czytamy modlitwȩ i zadajemy pytania:
*Kogo reprezentuje wino? (Pana Jezusa, Boga)
*Kogo reprezentuje woda? (Całą ludzkość).
Bóg uniżył siȩ i stał siȩ człowiekiem, abyśmy my mieli udział w Jego życiu.
- Gest drugi- Epikleza. Czytamy wraz z dzieckiem informacje dotyczące epiklezy.
Prezentujemy dziecku znak epiklezy. Czytamy modlitwȩ i zadajemy pytania:
*O co ksiądz prosi w naszym imieniu? (o zesłanie Ducha Świętego)
* W jakim celu prosimy o Ducha Świętego? (aby przemienił dary w ciało i krew Pana Jezusa)
*Co przemienia siȩ w ciało i krew Pana Jezusa? (wino i chleb)
4. Modlitwa
Zadanie domowe
Narysować komiks na temat grzechu pierworodnego
(na podstawie Księgi Rodzaju, rozdział 3).

