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Temat: W domowym Kościele (rodzinie) uczę się miłości do Jezusa 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne  

• Ukazanie rodziny jako domowego Kościoła, w którym dziecko uczy się miłości do Jezusa. 

 • Ukazanie rodziny jako wzoru wspólnoty, w której dziecko może rozwijać swoją wiarę w Boga 

Modlitwa  

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,  

W Trójcy Jedyny, prawdziwy,  

Wierzę, coś objawił, Boże,  

Twe słowo mylić nie może. 

Dziś na katechezie będziemy mówić o przekazywaniu ognia. Czy znacie jakieś sytuacje, zdarzenia, 

kiedy dokonuje się przekazywanie ognia? (np. przekazywanie ognia olimpijskiego, przekazywanie 

światełka z Betlejem) 

 W jakim celu ten ogień się przekazuje? (aby nieść orędzie pokoju, by zwrócić uwagę ludzi na coś 

ważnego, by uczcić jakieś wydarzenie). Ogień to miłość i wiara. Każdy człowiek na świecie może od 

najmłodszych lat uczyć się wiary i miłości. Jest takie „ognisko”, w którym każdy może się „rozpalić”. 

To RODZINA. Rodzina jest miejscem, gdzie każdy z nas uczy się wiary w Boga i miłości do Niego; 

rodzina zatem jest domowym Kościołem, czyli wspólnotą oddającą cześć Bogu przez Chrystusa w 

Duchu Świętym. 

 • Zapiszcie temat do zeszytów i otwórzcie podręczniki str. 142-144 Kiedy rodzina staje się domowym 

Kościołem? (gdy zaprasza do siebie Chrystusa i z Nim żyje) Najpierw rodzice, poprzez zawarcie 

sakramentu małżeństwa, przyjmują Pana Jezusa do swojego wspólnego życia, a On pomaga im darzyć 

się wzajemną miłością, trwać w jedności, uświęca ich na drodze do życia wiecznego, i otwiera ich na 

nowe życie.  

• Pan Jezus też porównywał miłość i wiarę do płomienia, do ognia: „Przyszedłem ogień rzucić na 

ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12, 49). Rodzice żyjący wiarą, nadzieją i 

miłością nie zatrzymują tych uczuć tylko dla siebie, ale są posłuszni słowom Pana Jezusa: „Wy 

jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i 

nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci 

wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w 

niebie” (Mt 5, 14–16). Są „światłem” przede wszystkim dla swoich dzieci. Przekazywanie światła 

wiary i miłości do Boga zaczyna się w sakramencie chrztu. 

Notatka  

Moja rodzina jest domowym Kościołem, w którym – poprzez modlitwę, pracę, wzajemną miłość i 

przebaczenie – oddajemy cześć Bogu. Moi rodzice są nauczycielami wiary, nadziei i miłości, od nich 

mogę uczyć się przyjaźni i bliskiej więzi z Bogiem. 

Karta pracy zad. 1 i 2 str.51 


