
Katecheza rodzinna 7. 

Temat: Droga do Wolności 

 

Drodzy Rodzice! Dzisiaj dowiemy się jak wydarzenia na drodze z niewoli do wolności wpłynęły na to w jaki sposób i 

gdzie Izrael czcił Boga. Wytłumaczymy dziecku co to jest Święto Paschy, zrozumiemy jak i gdzie Izrael je obchodził. 

Katecheza ta służy także zrozumieniu jak i gdzie Izrael rozważał Słowo Boże. 

Bȩda potrzebne:  Puzzle, Pismo Świȩte, kredki i kartka. 

 

1. Modlitwa 

2. Wprowadzenie: 

Pdczas ostatnich zajęć układaliśmy puzzle. Prosimy dziecko, by spróbowało samodzielnie ułożyć pierwszą 

czȩść puzzli. 

 

 

 

 

 
 

3. Izraelici byli wdzięczni Bogu za to, że wybawił ich z niewoli. Z miłości i wdzięczności do Boga za wszystko, 

co im uczynił wielbili Boga. Uwielbiać to znaczy wychwalać, czcić. Izrael czcił Boga w modlitwie oraz poprzez 

naukę i pracę. Symbolem powołania może być ręka troszcząca się o młodą, wykiełkowaną roślinką. 
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4. Święto Paschy 

Wyprowadzając naród Izraelski z niewoli Bóg nakazał im świętować co roku Paschę, dzień pamiętny wyjścia 

z niewoli. Co roku na święto Paschy wszyscy Izraelici schodzili się do Jerozolimy, aby tam złożyć w Świątyni 

ofiarę z baranka ustanawiając komunię z Bogiem i ze sobą nawzajem. Często była to kilkudniowa wyprawa 

szczególnie dla tych którzy mieszkali na terenie Galilei. W Jerozolimie była jedyna świątynia w Izraelu, gdzie 

można było złożyć ofiarę.  Po wyjściu z  niewoli w Egipcie Izraelitom nie wolno było dotykać krwi. Krew 

ofiarnego baranka, rozmazana na ościeżach drzwi uratowała im życie, ochroniła ich przed aniołem śmierci, 

stała się rzeczą święta, którą mogli dotykać tylko kapłani. Dlatego Izraelici musieli dać kapłanom w świątyni 

baranka by złożyli oni ofiarę. Zabitego baranka rodziny przynosiły do domu, przygotowywały oraz uroczyście 

spożywały świętując Paschę. Świętowali dzień pamiętny uobecniając wszystkie wydarzenia przejścia z niewoli 

do wolności podczas spożywania baranka w gronie najbliższych. Co roku Józef, Maria i Pan Jezus wraz ze 

wszystkimi rodzinami z Nazaretu udawali się do Jerozolimy na święto Paschy. 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 
Ofiarowanie chleba i wina: Dziękczynienie nie było ograniczone do składania krwawej ofiary. Składano również 

ofiarę z chleba.   

 



6. Dziesięć Przykazań 

Żydzi słuchali, rozważali i przestrzegali nakazów Bożych. W każdy szabat - Dzień Święty - Izraelici udawali się do 

Synagogi gdzie modlili się i słuchali Słowa Bożego. 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 
 

Pan Jezus przykładem swojego życia pokazywał jak wypełniać Boże nakazy, jak żyć w komunii. Modlił się. Nauczał w 

Synagogach, czytając Pismo Święte.   

 

7. Modlitwa 

 

 



Zadanie domowe:  

 

A. RYSUNEK 

Narysuj jedną scenȩ z wydarzenia, gdy Pan Jezus zgubił siȩ w drodze do Nazaretu. 

 

B. 10 PRZYKAZAŃ 

Wybierz jedno z 10 Przykazań i napisz co możesz zrobić, by postępować zgodnie z nim. 

 

C. PRZYJĘCIE  

1. Przyszykujcie w domu uroczysty niedzielny posiłek (oczywiście dzieci koniecznie pomagają  

w przygotowaniach) 

2. Nie zapomnijcie o białym obrusie i świecach na stole 

3. Najlepszą porą na przyjęcie jest czas po niedzielnej Mszy Świętej (nie ważne czy byliście w 

kościele czy uczestniczyliście w transmisji) 

4. Gdy jedzenie będzie przygotowane głowa rodziny wypowiada, krótkie słowa modlitwy: 

Drogi Panie Jezu, siądź przy stole z nami, jak kiedyś siadałeś ze swoimi uczniami. Pobłogosław nas i te 

wszystkie dary, za które dzięki składamy bez miary. Niechaj wszyscy głodni znajdą pożywienie, a ci, co 

odeszli, niech osiągną zbawienie. Amen. 

5. Następna osoba czyta Psalm 8: 

O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 

Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. 

Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, 

na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: 

owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 

wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 

6. Smacznego =) 

7. W czasie posiłku porozmawiajcie i wspólnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

a. Dlaczego niedzielny wspólny posiłek jest ważną częścią świętowania niedzieli? 

b. Za co chcielibyście podziękować Panu Bogu w ten szczególny dzień? 

8. Przyjęcie zakończcie modlitwą Chwała Ojcu 


