
21.04.2020r. Klasa II 

Temat: Sakramenty wprowadzające w życie chrześcijańskie 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne Uświadomienie prawdy, że chrzest, bierzmowanie i 

Eucharystia są sakramentami, które wprowadzają w życie chrześcijańskie. 

Podręcznik s. 95-97 

Modlitwa 

 Wśród różnych sakramentów Pan Bóg dał nam takie, które wprowadzają w życie chrześcijańskie. Są 

nimi: chrzest, bierzmowanie oraz Eucharystia. Dzięki sakramentowi chrztu każdy z nas stał się 

dzieckiem Bożym i został włączony do wspólnoty Kościoła. Podziękujmy dobremu Bogu za ten dar, za 

naszych rodziców, rodziców chrzestnych oraz za księży, którzy nam tego sakramentu udzielili. 

Wspólnie odmówmy modlitwę: Ojcze nasz… 

Sakramenty wprowadzające w życie chrześcijańskie są ze sobą ściśle związane, gdyż przez nie 

dokonuje się zjednoczenie z Chrystusem i włączenie we wspólnotę Kościoła.  

CHRZEST – jest pierwszym sakramentem. W tym sakramencie Bóg oczyszcza człowieka z grzechu 

pierworodnego i włącza do wspólnoty ludzi wierzących, czyli Kościoła. Znakiem tego sakramentu jest 

obmycie wodą i słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Sakrament ten 

przyjmuje się tylko raz w życiu.  

BIERZMOWANIE – jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Do tego sakramentu może 

przystąpić ten, kto staje się odpowiedzialny za swoją wiarę, żyje według jej zasad i gotowy jest stanąć 

w jej obronie. W tym sakramencie Duch Święty umacnia człowieka swoimi darami. Znakiem tego 

sakramentu jest namaszczenie świętym olejem i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. 

Sakrament ten również przyjmuje się tylko raz w życiu.  

EUCHARYSTIA (Msza Święta) – jest spotkaniem człowieka z Bogiem we wspólnocie Kościoła, w czasie 

którego Bóg poucza go swoim słowem i daje mu siebie jako pokarm pod postacią chleba i wina. 

Spotkanie to jest uobecnieniem ofiary miłości, której dokonał Chrystus, oddając za nas swoje życie na 

krzyżu. Sakrament ten można przyjmować wiele razy. 

Ćwiczenie w podręczniku: Korzystając z naklejek, ułóż w odpowiedniej kolejności czynności obrzędu 

udzielania chrztu świętego s. 97 

Uzupełnij teksty s. 96 naklejkami z Dodatku. 

Chrzest jako nowe narodzenie i wszczepienie w Chrystusa czyni nas chrześcijanami. Bierzmowanie 

jako namaszczenie Duchem Świętym uzdalnia nas do chrześcijańskiego działania, zgodnego z nauką 

Chrystusa. Eucharystia jako przypieczętowanie przymierza z Bogiem jest pokarmem, czyli źródłem 

duchowej mocy, aby istnieć i żyć po chrześcijańsku. Przez sakramenty wtajemniczenia 

chrześcijańskiego człowiek wchodzi do Kościoła jako nowego Ludu Bożego, w którym będzie odtąd 

jego pełnoprawnym członkiem, uczestniczącym w zbawczej misji Kościoła. 

Praca domowa  s. 97 Narysuj symbol sakramentu, który już otrzymałeś 

Sposoby komunikowania: Messenger, wwisniewska@interia.pl 


