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Część 1 

CEL:  

- Zrozumienie przez dziecko: że Dobry Pasterz woła każdą owce do Jego stołu  aby się pożywiła; że  Dobry Pasterz jest 

obecny w Eucharystii pod postacią chleba i wina; że Dobry Pasterz daje całego siebie do wszystkich ludzi, wszelkich 

czasów 

- Ukazanie związku pomiędzy Biblią i Mszą Świętą 

- Ukazanie, że dar Eucharystii jest wyrazem nieskończonej miłości Dobrego Pasterza do owiec 

- Zrozumienie, ze owce reprezentują ludzi 

Przypominamy sobie z dziećmi przypowieść o Dobrym Pasterzu. Możecie wrócić do tych pięknych plansz, które robiliście  

w domu. 

Opowiadamy dziecku: 

Dobry Pasterz woła swoje owce aby były razem z nim w specjalnym miejscu podczas celebracji Mszy 

Świętej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tym razem Pasterz woła wszystkie swoje owce do Kościoła. 

 

On woła każdą owcę po imieniu, a one znają jego głos i podążają za Nim aby byc z nim w tym specjalnym 

miejscu. 
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Dobry Pasterz daje swoje całe życie dla owiec. Troszczy się o nie, pokazuje im drogę, upewnia się, że są syte, 

bezpieczne, że mają gdzie się schronić, szuka je gdy się zgubią. On oddaje swoje życie za owce w obronie 

przed wilkiem. 

Dobry Pasterz  obecny jest z nami podczas Eucharystii pod postacią chleba i wina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiemy, ze owce to ludzie. Zawołani po imieniu spotykają Dobrego Pasterza pod postacią chleba i wina. 
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Jedna z owiec ma specjalna rolę; jest księdzem. Jego szczególnym zadaniem jest powiedzenie słów Pana 

Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Ksiądz modli się słowami słowami Pana Jezusa nad chlebem: 

„Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane” 

oraz nad winem: 

„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, (…) która za was będzie wylana” 

„To oznacza, ze w chlebie i winie daje się wam siebie całego; Ja jestem Dobrym Pasterzem, daje swoje życie 

za owce.” 

Pytania do rozmowy: 

Jak ma Dobry Pasterz na imię? (Jezus) 

Kogo woła Dobry Pasterz do Kościoła? (ludzi, mnie i Ciebie i mamę i tatę i każdego człowieka) 

Jak możemy spotkać w Kościele Dobrego Pasterza? (w słowie Bożym, w Komunii Świętej, pod postaciami 

chleba i wina) 

Część 2 

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. 

Bȩdą potrzebne: Materiały dotyczące epiklezy i modlitwa w czasie przygotowywania kielicha, ładne 

naczynie symbolizujące kielich, woda, sok symbolizujący wino. 

Podczas Mszy Świętej Pan Jezus oddaje się nam cały. Poprzez znaki i gesty, możemy to „zobaczyć” . 

- Gest pierwszy- przygotowanie kielicha.  

Widzimy jak ksiądz nalewa wino i wodę, ale nie słyszymy co mówi i po co to robi. 

Wraz z dzieckiem wykonujemy gest mieszania wody z winem (czyli naszym sokiem). Najpierw „wino”, 

potem kropelka wody. 

 Czytamy modlitwȩ i zadajemy pytania: 

“Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze 

człowieczeństwo.” 

*Kogo reprezentuje wino? (Boga, Chrystusa, bóstwo) 

*Kogo reprezentuje woda? (Człowieka, ludzkość, człowieczeństwo). 

Bóg uniżył siȩ i stał siȩ człowiekiem, abyśmy my mieli udział w Jego życiu. 
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- Gest drugi – Epikleza (wyciągnięcie nad kimś/czymś rąk) 

Gest ten pojawia się zanim Ksiądz modli się słowami Pana Jezusa z Ostatniej wieczerzy. Kapłan otwiera 

swoje ręce, łączy je i rozkłada je nad chlebem i winem. Ten gest nakładania rąk na dary ma na celu 

przywołanie Ducha Świętego. Za pomocą języka wizualnego, ruch rąk pokazuje nam, że w tym momencie 

prosimy o dar Ducha Świętego. Gest ten w języku greckim nazywa się epiclesis, co oznacza wzywanie. Jest 

to gest towarzyszący modlitwie do Boga Ojca, żeby zesłał Ducha Świętego na chleb i wino, przemieniając je 

w Ciało i Krew Chrystusa - obecność Zmartwychwstałego Jezusa (Aby „dary te stały się Ciałem i Krwią 

Jezusa Chrystusa”). 

Pokazując dzieciom ten gest, pomagamy im widzieć, że poprzez ruch rąk od góry do dołu, Bóg Ojciec zsyła 

nam niewidzialny dar. 

Czytamy modlitwȩ i zadajemy pytania: 

“Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały 

Ciałem i Krwią Twojego syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium.” 

*O co ksiądz prosi w naszym imieniu? (o zesłanie Ducha Świętego) 

* W jakim celu prosimy o Ducha Świętego? (aby przemienił chleb i wino w ciało i krew Pana Jezusa) 

*Jak nazywa się chleb i wino, które zostało przemienione w ciało i krew Jezusa?  

(Najświętszy Sakrament/Eucharystia/Komunia Święta) 

Na koniec tej części poćwiczcie razem gesty z mszy świętej: 

*Znak krzyża na początku mszy oraz 3 krzyżyki na Ewangelię (na czole, na ustach, na sercu) 

*Znak pokoju – poprzez skłon, poprzez podanie ręki, poprzez pocałunek w policzek; jedna osoba mówi: 

Pokój z Tobą. Druga odpowiada: Amen. 

*3 sposoby przyjmowania Komunii Świętej: 

1) Klęcząc. Podchodzę do stopni ołtarza. Klękam na oba kolana. Ręce są złożone nie zasłaniają ust. Kapłan 

podaje Komunię mówiąc: Ciało Chrystusa. Odpowiadam: Amen. Następnie otwieram usta, aby przyjąć 

Komunię. Wstaję i idę na modlitwę do ławki. 

2) Stojąc. Podchodzę do stopni ołtarza uprzednio przyklękając na jedno kolano. Staję przed kapłanem. Ręce 

są złożone nie zasłaniają ust. Kapłan podaje Komunię mówiąc: Ciało Chrystusa. Odpowiadam: Amen. 

Następnie otwieram usta, aby przyjąć Komunię. Odchodzę na modlitwę do ławki.  

3) Na rękę. Podchodzę do stopni ołtarza uprzednio przyklękając na jedno kolano. Staję przed kapłanem. 

Wyciągam prosto płaskie dłonie. Jedna dłoń leży na drugiej. Kapłan kładzie Komunię na mojej dłoni 

mówiąc: Ciało Chrystusa. Odpowiadam: Amen. Następnie ręką, która jest pod spodem biorę Hostię i 

wkładam do ust. Komunię spożywam przy księdzu. Odchodzę na modlitwę do ławki. 
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Część 3 Od Abraham do Jezusa 

CEL:  

-Zrozumienie przez dzieci, ze Pan Jezus urodził się i żył w kulturze i religii Izraela. 

-Poznanie przez dzieci: głównych Patriarchów Izraela (Abracham, Izaak, Jakub, Józef), w jaki sposób Izrael dostał się 

do Egiptu 

 

1. Na globusie/mapie znajdujemy Izrael. Przypominamy sobie gdzie i kiedy urodził się i żył Pan Jezus.  

Znamy miejsce, gdzie żył Pan Jezus, ale warto by było wiedzieć więcej, gdyż Pan Jezus urodził się (Bóg stał się 

człowiekiem) nie po to by zmienić to w co wierzyli ludzie Izraela, tylko aby to wypełnić. 

 

2. W co wierzyli ludzie Izraela?  

Wiemy, ze byli z pokolenia Abrahama, Izaaka, i Jakuba, z którego wywodzi się również Pan Jezus i wierzyli w jednego 

Boga. 

    

Izraelici żyli, pracowali i świętowali czcząc Boga według wskazań, które Bóg im objawił na drodze z niewoli 

Egipskiej do Ziemi Obiecanej.  

Zanim odpowiemy na pytanie: „Jakie były najważniejsze wydarzenia na drodze z NIEWOLI do ZIEMI OBIECANEJ, które 

stanowiły o tym jak i gdzie czcili Boga Izraelici?”, warto sobie przypomnieć jak Izraelici znaleźli się w Egipcie i jak się 

stamtąd wydostali. 
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3. Bóg wzywa Abrahama aby wyprowadził swą hebrajską rodzinę z Ur  do Kanaanu. On jest pierwszym  z 

którym Bóg zawiera przymierze. Syn Abrahama Izaak jest znakiem Bożego błogosławieństwa. 

Przeczytaj i opowiedz własnymi słowami tę historię: 

Powołanie Abrahama: Rdz 12,1-9 

Przymierze: Rdz 15; 17:1-21 

Test wierności: Rdz 22 

 

 

4. Syn Izaaka, Jakub jest wojownikiem całe życie. Otrzymuje imię ‘Izrael’, czyli ‘mocowałeś się z Bogiem’:  

Rdz 32:22-30 (przeczytaj i opowiedz własnymi słowami) 

 
 

 

 

 

 



KATECHEZA RODZINNA 5  
Eucharystyczna obecność Dobrego Pasterza / od Abrahama do Jezusa 
 

 7 

5. Jakub - Izrael ma 12 synów. 

Józef, ulubiony syn Jakuba, jest sprzedany do niewoli przez swych zazdrosnych braci. 

W Egipcie od pozycji niewolnika awansuje do bycia zaufanym sługą Faraona, władcy Egiptu. Rodzina Józefa 

przeprowadza się do Egiptu. 

Historia Józefa: Rdz 37:2-36; 39-47 (przeczytaj i opowiedz własnymi słowami) 

 
Od mile wiedzianych i honorowych gości Izraelici staja się mniejszością etniczna, uciskanymi niewolnikami w Egipcie. 

Powyższy schemat umiejscawia wydarzenia w czasie. Józef, jeden z dwunastu synów Jakuba dostał się do niewoli do 

Egiptu. Ponieważ miał dar interpretowania snów stał się doradcą Egipskiego króla - Faraona. Kiedy w tej części świata 

zapanował ogromny nieurodzaj rodzina Jakuba sprowadziła się do Egiptu, który dzięki Józefowi był przygotowany na 

lata nieurodzaju mając pełne spichlerze. Początkowo Izraelici byli przyjaciółmi Faraona, ale z czasem zostali 

niewolnikami. Po 400 latach Izraelici byli wyprowadzeni z niewoli Egipskiej przez Mojżesza. 

 
6. Historię Mojżesza obejrzyjcie jako pracę domową. (Uwaga! Ten film jest pełnometrażowy, dlatego znajdźcie 

odpowiedni czas – nie wszystko na raz       ) 

Po polsku: Dziesięć przykazań (Lektor PL) 10 przykazań 720p - CDA  lub 

Po angielsku: (185) The Ten Commandments 2009 Bible Animated Movie HD - YouTube  

https://www.cda.pl/video/136775307
https://www.youtube.com/watch?v=qFUQmdo-Sy8

