
Religia kl. 6 3.03.2021 r.  

Temat: Pogłębiam swoją wiarę we wspólnocie parafialnej. 

Podręcznik s. 119-121 

Karta pracy s.41 

Jako osoby ochrzczone zostaliśmy zaproszeni do wzięcia odpowiedzialności za 

budowanie królestwa Bożego w świecie. Zanim się pomodlisz, zastanów się, za 

jakie problemy światowe należałoby się dzisiaj pomodlić? ….. 

Wszystkie te trudne sprawy poleć Panu Bogu, odmawiając modlitwę: Ojcze 

nasz… 

Podczas ostatniej katechezy zwróciliśmy uwagę na odpowiedzialność 

chrześcijan za budowanie lepszego świata, aby był bliższy zamysłom Bożym. 

Wyrazem naszej troski jest nie tyle narzekanie na zło w świecie albo na 

rządzących, którzy nie potrafią nic z tym zrobić. Nam zależy na czymś 

ważniejszym.: chcemy zastanowić się, w jaki sposób wprowadzić zasady 

królestwa Bożego w konkretny środowisku, w którym żyjemy. 

   W życiu wspólnoty parafialnej ważna jest historia, czyli pamięć o 

wydarzeniach z przeszłości, które sprawiły, że ludzie poczuli się wspólnotą 

wiary – bo uwierzyli, że przy okazji wspólnie wykonywali zadanie, które 

wyznaczył im Pan Bóg. Wspólna modlitwa i  celebrację, zwłaszcza Mszy 

świętej, stopniowo pogłębiają wzajemne więzi duchowe. W ten sposób z grupy 

różnorodnych ludzi tworzy się wspólnota wiary. 

I)    Pogłębianiu wiary we wspólnocie parafialnej służą różnorodne inicjatywy, 

które: umacniają naszą więź z Bogiem, włączają nas w wypełnianie wspólnej 

misji Kościoła, angażują w budowanie braterskich i solidarnościowych więzi, a 

także pomagają zmieniać otaczający nas świat według zamysłu serca Bożego. 

W kartach pracy znajdziesz tabele z przykładami różnych inicjatyw, w które 

parafianin, także każdy z nas, może się zaangażować. Przeczytajcie te 

propozycje i spróbujcie odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Które z tych 

inicjatyw są organizowane w twojej parafii? W które z tych propozycji 

duszpasterskich potrafisz się już włączyć? 



Najważniejszym instrumentem budowania wspólnoty jest przygotowanie i 

celebrowanie niedzielnej Eucharystii przez wspólnotę parafialną. Przeczytaj  w 

podręczniku tekst odnoszący się do punktu „Zastosowanie życiowe”. 

We wstępie do Mszy i modlitwie wiernych są podawane intencje i wezwania do 

modlitwy w sprawach ważnych dla wspólnoty parafialnej. Podczas ofiarowania 

celebrans dołącza do ofiary chleba i wina także owoce wysiłku i ofiary związane 

z naszą codzienną pracą. Potem w ogłoszeniach podaje, jakie grupy będą 

spotykać się w najbliższym czasie i jakie prace w parafii są planowane. 

Czy pomyślałeś kiedyś, że te wszystkie, nieraz drobne, informacje i komunikaty 

są ważne dla budowania parafii jako wspólnoty wiary? Jest to zaproszenie dal 

każdego uczestnika niedzielnej liturgii, a zatem także dla ciebie, żeby wziąć 

odpowiedzialność za tworzenie wspólnoty wierzących, z których Pan Bóg 

uczynił jedną parafię. 

Postaraj się odpowiedzieć, przychodząc na spotkanie czy też wspierając 

materialnie lub modlitewnie zapowiedziane inicjatywy. 

Jeśli zrobisz nawet tak drobne kroki, Pan Bóg pozwoli Ci doświadczyć 

niezwykłej „szkoły komunii” i tworzenia parafii jako „domu komunii”. 

Praca domowa 

a)     Dokończ zdanie: Najważniejsze w mojej parafii jest….. 

b)    Ułóż dwa wezwania do modlitwy wiernych 

  

Pracę domową wysyłamy na email: grzegorz.warchul@wp.pl  

Proszę o podpisanie email: od kogo jest i tytuł pracy.  

Szczęść Boże 

 


