Katecheza rodzinna 1.
Temat: Dobry Pasterz (Psalm 23)
Drodzy Rodzice! Rozpoczynacie dzisiaj niezwykłą, niepowtarzalna przygodę. Cykl katechez
rodzinnych nie ma być tylko czasem przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.
Ma to być czas Waszego spotkania z Panem Bogiem, z Dobrym Pasterzem. Czas, w którym
będziecie mieli okazję nie tylko pogłębić swoją wiarȩ, ale przede wszystkim podzielić siȩ nią
ze swoim dzieckiem. Mamy nadziejȩ, ze każda minuta wspólnej katechezy będzie czasem
pełnym ciepła, rodzinnej atmosfery i obecności Boga, bez pośpiechu i zamȩtu.
Podczas dzisiejszej katechezy pragniemy, aby dzieci zrozumiały na czym polega praca
pasterza. Chcemy by poprzez omówienie obowiązków pasterza wobec owiec, dzieci dostrzegły
jak bardzo kocha i troszczy siȩ on o swoje owce. Jest to wprowadzenie do zrozumienia
bezwarunkowej miłości, którą Bog nas obdarzył.
Bȩdą potrzebne: Plansza pastwiska wraz z Dobrym Pasterzem, owcami, Najemnikiem i
wilkiem, Pismo Święte, kartka, kredki.
1. Modlitwa
2. Dobry Pasterz - Psalm 23
Prosimy dziecko, by na postawie rysunków opowiedziało o tym, jak pasterz opiekuje
siȩ owcami (co zapamiętałeś z bajki o zagubionej owcy?)

3. Podpowiedź dla rodziców
- Pasterz prowadzi owce. Owce podążają za głosem pasterza.
- Pasterz musi znać każdą owce po imieniu i często wołać każdą indywidualnie, by
usłyszała jego głos i podążała za nim.
- Pasterz musi poprowadzić owce do spokojnej wody.
- Każde pastwisko jest pełne trujących roślin. Pasterz musi wyrwać je wszystkie uważnie
by owce się nie otruły.

- Pasterz musi poprowadzić owce, czasami przez niebezpieczną i ciemną dolinę, na
następne pastwisko. Pasterz używa swej laski, by wyciągnąć owce, które wpadną w
szczeliny miedzy kamieniami i nie mogą wydostać się z nich same.
- Pasterz musi ostrzyc owce w odpowiednim czasie.
4. Praca z materiałami (plansza pastwiska, owce, Dobry Pasterz, Najemnik, wilk)
Rodzice delikatnie i z szacunkiem przemieszczają figury na planszy

Katecheza 2
Dobry Pasterz
Dwa tysiące lat temu był ktoś, kto mówił rzeczy, których nikt wcześniej nie opowiadał. Ludzie
podążali za nim i go słuchali. Pytali go wiele razy: "Kim jesteś?". Raz odpowiedział, że jest
światłością świata, kto podąża za nim nie zbłądzi w ciemności i będzie miał światło życia.
Innym razem powiedział, że jest prawdziwym krzewem winnym. Pewnego razu powiedział, że
jest Dobrym Pasterzem. Przypuszczam, że podkreślił, że nie jest tylko zwykłym pasterzem, ale
DOBRYM Pasterzem. Dobry Pasterz zna każdą owce po imieniu i woła je, a one znają jego
głos i podążają za Nim.

W czasach Pana Jezusa pasterze byli bardzo biedni. Nie mieli pieniędzy i żadnych narzędzi
na budowę owczarni z drewna. Więc do zbudowania owczarni używali głazy i kamienie
leżące na polach. Nie mieli też narzędzi, aby zrobić bramę, dlatego spali w nocy w wejściu
do owczarni, aby chronić owce.

Dobry Pasterz woła każdą swoją owcę po imieniu, a one podążają za nim, bo znają jego głos. On
wyprowadza je na zielone pastwiska. Następnie…

prowadzi je na spokojne wody; i znowu woła każdą po imieniu, a one podążają za nim, gdyż
znają jego głos.
Pod koniec dnia, kiedy owce są już syte, pasterz przyprowadza je na noc do owczarni, by
były bezpieczne. I znowu woła każdą po imieniu, a one podążają za nim, gdyż znają jego
głos.

Czytamy o tym w Piśmie Świętym :
Dobry Pasterz woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi,
staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie
pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Ja przyszedłem po to, aby
[owce] miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje
życie swoje za owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne
owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i
nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. (J 10)
d. Ciekawe jak czują się owce… mają co jeść i pić?
Jak to się dzieje, że znają głos pasterza?
Ciekawa jestem, co to znaczy, że Dobry Pasterz daje swoje życie za owce? Czy jest ktoś, kto

daje swoje życie za ciebie? Ja znam dwie osoby, które dały całe swoje życie dla mnie; są
bezwarunkowym darem dla mnie…
Dobry Pasterz pewnie ma bardzo dużo owiec…Jak to się dzieje, że zna każdą po imieniu?
Ciekawa jestem, co znaczy mieć życie w obfitości?

Katecheza 3
Zaginiona Owca
W czasach Pana Jezusa pasterze byli bardzo biedni. Nie mieli pieniędzy i żadnych narzędzi
na budowę owczarni z drewna. Więc do zbudowania owczarni używali głazy i kamienie
leżące na polach. Nie mieli też narzędzi, aby zrobić bramę, dlatego spali w nocy w wejściu
do owczarni, aby chronić owce.
Dobry Pasterz woła każdą swoją owcę po imieniu, a one podążają za nim, bo znają jego głos.
On wyprowadza je na zielone pastwiska. Następnie…

prowadzi je na spokojne wody; i znowu woła każdą po imieniu, a one podążają za nim, gdyż
znają jego głos. (Zostaw jedną z owiec w wąwozie).

Pod koniec dnia, kiedy owce są już syte, dobry pasterz przyprowadza je na noc do
owczarni, by były bezpieczne. I znowu woła każdą po imieniu, a one podążają za nim, gdyż
znają jego głos.

Kiedy liczy owce i widzi, że ma dziewięćdziesiąt dziewięć i że brakuje jednej, wraca z
powrotem, by odnaleźć tą, która się zgubiła.

Woła ją i jej szuka, mimo że jest bardzo późno i jest on bardzo zmęczony, aż wreszcie ona
usłyszy jego głos. On ją podnosi i niesie ją na swych ramionach. Oboje czują się zjednoczeni.

Przynosi ją z powrotem do owczarni i wszystkie owce się cieszą, bo odnalazła się ta, która się
zagubiła.

Jak widać, nie przedstawiamy Przypowieści o Zaginionej Owcy z moralnego punktu
widzenia (Zrobimy to w kwietniu podczas przygotowania do Pierwszej Spowiedzi). Tym
razem, w naszej opowieści dzieci słyszą i otrzymują przesłanie o nieograniczonej i
bezwarunkowej miłości Dobrego Pasterza do owiec.
Nigdy nie mówimy dzieciom kim są owce ponieważ odbierzemy dziecku radość z jego
własnego odkrycia. Dzieci cieszą się głęboko, kiedy same zrozumieją kim naprawdę są owce.
Czasami dziecko zrozumie od razu kim są owce. Jeżeli jest to nawet na początku naszych
rozważań, należy w dalszym ciągu wejść refleksją głębiej do ich serduszka. Delikatnie
wracamy do detalu przypowieści i zadajemy pytania.
Możemy zapalić świecę i przeczytać o tym w Piśmie Świętym: (Łk 15)
4 «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona
6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo
znalazłem owcę, która mi zginęła".
Zadajemy dziecku pytania:
Jak się czuła ta owca, samotna, daleko od pasterza?
Jak czuły się inne owce kiedy zobaczyły, że jej nie ma? Na pewno się martwiły, co się z nią
stało; czy jest bezpieczna?
Jak się czuł Dobry Pasterz, kiedy zobaczył, że jedna z owiec się zgubiła?
Jaka była reakcja innych owiec, kiedy pasterz przyniósł zagubioną owcę do
owczarni?

Katecheza 4
Najemnik
Czasami owce podążają za bardzo podobnym głosem, głosem najemnika, który nie troszczy
się o owce.

Kiedy wilk nadchodzi,

najemnik ucieka, ponieważ on troszczy się tylko o siebie.

Wilk porywa i rozprasza owce.

Dobry Pasterz staje pomiędzy wilkiem i owcą

Dobry Pasterz oddaje swoje życie za owce.

Czytamy o tym w Piśmie Świętym :
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest
najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Zadajemy dziecku pytania:
Ciekawa jestem, jak się czuł pasterz, kiedy owce poszły za głosem najemnika?
Jak się czuły owce, gdy najemnik uciekł, a wilk je porywał i rozproszył?

5. Podsumowanie:
Czytamy z dzieckiem Psalm 23 z Pisma Świętego

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy..
6. Modlitwa
7. Zadanie domowe:
-

Podzielȩ kartkę A4 na 3 równe części i w każdej z nich wykonam rysunek
dotyczący części katechezy (Dobry Pasterz, Zaginiona Owca, Najemnik)

