
Katecheza rodzinna 6. 

Temat: Droga do Wolności 

Drodzy Rodzice! Dzisiejsza katecheza ma na celu zrozumienie czym jest powołanie oraz 
jego ważności na drodze z niewoli do wolności. Historyczne wydarzenie wyprowadzenia z 
niewoli do „Ziemi Obiecanej” uobecnia się przez całe wieki we wszystkich pokoleniach a 
tym samym w naszym życiu. Wydarzenia te miały wpływ na sposób i miejsce w jaki Izrael 
czcił Boga. Pokazują także, że celem składania ofiary była przede wszystkim komunia, lub 
dziękczynienie (eucharystia). 

Bȩda potrzebne:  Puzzle, tekst „Powołanie. Słuchanie głosu Boga - Dialog z Bogiem.” (z 
książeczki otrzymanej na katechezie). 

1. Modlitwa 

2. Wprowadzenie: 

Podczas ostatnich zajęć zrobiliśmy krok od przypowieści o Dobrym Pasterzu, którą 
możemy odnaleźć w Piśmie Świętym, w kierunku liturgii. Dowiedzieliśmy się, że 
Dobry Pasterz wzywa nas w bardzo szczególne miejsce – do kościoła, gdzie jest 
obecny pod postacią chleba i wina.  Poznaliśmy również znaczenie niektórych z 
najważniejszych gestów podczas Mszy; gest mieszania wina z wodą i epiklezę. W 
celu lepszego zrozumienia, co się dzieje podczas Mszy Świętej musimy poznać inne 
wydarzenia, które opisane są w Piśmie Świętym. Film "Książę Egiptu", który 
opowiada nam, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił dla ludzi, uwalniając ich z niewoli i 
prowadząc ich do ziemi obiecanej. Możemy przeczytać o tych wydarzeniach w 
Piśmie Świętym w Księdze Wyjścia. 
( W ciągu nie więcej niż 10 minut porozmawiaj z dziećmi o najważniejszych 
wydarzeniach z filmu). 

3. Układanie puzzli: 

- Połóż puzzle NIEWOLA, WOLNOŚĆ oraz, DROGA z Niewoli do Wolności. 

 

  

Wyjaśniamy dziecku: 



Czy Izrael opuściłby kiedykolwiek niewolę gdyby Mojżesz nie usłyszał głosu Boga w 
gorejącym krzewie wołającego: Mojżeszu, Mojżeszu (Wiemy, że Dobry Pasterz woła nas po 
imieniu cały czas, ale  jest tak trudno usłyszeć jego głos). Mojżesz usłyszał wołanie Boga i 
odpowiedział na niego. Wątpił, że jest zdolny do wyprowadzenia ludzi z niewoli. Ale z 
Bogiem wszystko jest możliwe. Bóg dał mu dary i talenty, aby mógł dokonać tego do czego 
powołał go Bóg. Bóg był z nim cały czas. 

Właśnie powołaniem nazywamy proces rozeznawania, kształtowania i używania talentów i 
darów Bożych na służbę Bogu i ludziom. Powołanie wymaga ciągłego słuchania głosu Boga 
oraz podążania za nim.  

- Połóż puzzle POWOŁANIE. 

 

  

  

  

  
 

Jakie następne wydarzenie przyczyniło się do wyjścia Izraela z niewoli?- ofiara z baranka. 



Krew baranka, którą posmarowane były odrzwia zatrzymała Anioła Śmierci, uratowała 
życie pierworodnych, i uczyniła lud Izraela wolnym! 

Dlaczego Bóg polecił Izraelitom złożyć ofiarȩ z baranka? 

W dawnych czasach, plemiona, które walczyły ze sobą, a chciały się pogodzić, składały 
zwykle ofiarę z baranka jako pieczęć ich komunii, aby się zjednoczyć - żyć w komunii. 
Wodzowie trzymając baranka za przednie i tylne nogi „łamali” go, po czym przechodząc 
się w jego krwi mówili: „Niechaj się stanie z nami jak z tym barankiem jeżeli złamiemy 
komunię”. Następnie baranka gotowano i wszyscy członkowie obu plemion spożywali go na 
znak komunii.  

W ten sposób zawierali ze sobą układ- przymierze, że od tej chwili bȩdą żyli ze sobąś w 
zgodzie, bȩdą sobie pomagać, bȩdą żyć w komunii. (Komunia: kom – łac. z, unia- jedność, 
komunia – zjednoczenie, związek) 

Relacja Dobrego Pasterza z owcami jest przykładem komunii. Dobry Pasterz daje całe 
swoje życie dla owiec… 

- Połóż puzzle OFIARA. 



  

  

  

  
 
 

Jakie trzecie wydarzenie pomogło ludowi Izraela cieszyć się prawdziwą wolnością w Ziemi 
Obiecanej? 
Otrzymanie 10 przykazań - 10 sposobów na wolność. 
Zadajemy dziecku pytanie: Czy wolnością jest robienie tego co nam się tylko podoba? 

Jeżeli myślisz, że „tak” to wyobraź sobie, że ktoś wsiada do samochodu i jedzie tak jak 
mu się tylko podoba: raz po prawej stronie, raz po lewej, wężykiem, po chodniku itd. Co 
się stanie w konsekwencji? Będzie wypadek, ktoś będzie cierpiał, ktoś może zostanie 
zabity, a inny zostanie kaleką na całe życie. Musimy przestrzegać praw drogowych, aby 
każdy miał wolność do bycia bezpiecznym na drodze. 
Nasza wolność jest ograniczona wolnością drugiego człowieka. Granice  wyznacza prawo.  
Aby lud Izraela był prawdziwie wolny, Bóg dał im prawo- 10 przykazań. 
Aby każdy miał wolność do życia, Bóg zakazuje zabijania…itd. 



- Połóż puzzle 10 PRZYKAZAŃ  
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4. Modlitwa 

Zadanie domowe: Przeczytać i rozważyć tekst „Powołanie. Słuchanie głosu Boga- Dialog 
z Bogiem.” (z książeczki otrzymanej na katechezie). 
 
 


