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Cele katechetyczne  

• Rozwijanie zainteresowań uczniów różnorodnymi aspektami życia Kościoła lokalnego. • Ukazanie dynamiki 
budowania jedności wspólnoty poprzez wykorzystywanie różnorodnych darów i charyzmatów powierzonych 
wiernym. 

Modlitwa  -Chociaż różnimy się od siebie urodą, wzrostem, talentami czy zainteresowaniami, to wszystkich nas 
jednoczy jeden Bóg, w którego wierzymy. Na rozpoczęcie dzisiejszej katechezy wspólnie zwróćmy się do Niego, jak 
nas nauczył Jezus Chrystus: „Ojcze nasz...” 

 

W pewnej parafii pojawiła się ciekawa propozycja, która stała się okazją do zaangażowania niemal całej klasy. 

Przeczytajcie, co się wydarzyło, a potem postarajcie się odpowiedzieć na pytania pod tekstem.  

• Parafialny zespół Karol bardzo ucieszył się, że jego parafia będzie mieć własną stronę internetową. Jego starszy brat, 

Paweł, uczy się w klasie informatycznej technikum elektrycznego. Kiedy podczas kolędy proboszcz podzielił się z ich 

rodziną marzeniem o parafialnej witrynie w Internecie, Paweł natychmiast zaproponował swoją pomoc. Cała rodzina 

była z niego bardzo dumna! Co więcej, Karol od razu pomyślał, że też włączy się w tę inicjatywę. W szkole na 

przerwie przed religią podzielił się wiadomością z innymi. Wtedy Ala zaproponowała, żeby zorganizować redakcję 

strony parafialnej – przecież Paweł będzie zajmować się stroną techniczną, ksiądz proboszcz opublikuje swoje 

kazania i ogłoszenia parafialne, ale dobra strona to coś więcej! Planowanie działań przeciągnęło się na lekcję religii. 

W uzgodnieniu z katechetą podzielono zadania: Paweł z Andrzejem będą fotoreporterami, Małgosia z Januszem 

korektorami tekstów, Grzesiek będzie pisać, co dzieje się u ministrantów, Kasia opisze, co robią oaza i schola, a Ola 

obiecała, że z pomocą mamy opracuje krótką historię parafii. Prawie cała klasa zaangażowała się w parafialną 

redakcję. Na redaktor odpowiedzialną jednogłośnie wybrano Alę oraz umówiono się na pierwsze spotkanie 

redakcyjne w następny czwartek. Karol ma nadzieję, że proboszcz zaakceptuje propozycję. Porozmawia z nim jeszcze 

dzisiaj po wieczornej Mszy.  

– Czy w parafii wszystko musi być robione tylko przez księży?  

– Jakie osoby, poza księżmi, pełnią określone funkcje we wspólnocie parafialnej? 

 Czym się zajmują?  

– Co każdy ochrzczony może zrobić dla swojej parafii? Od czego zależy takie zaangażowanie?  

Różnorodność darów, charyzmatów, powołań, posług we wspólnocie parafialnej 

Dary i charyzmaty  

 głoszenie Ewangelii 

 udzielanie sakramentów św. 

  nauczanie prawdziwej wiary  

 katechizowanie  



 dobre doradzanie  

 pomaganie potrzebującym  

Jakie inne? 

 rozeznawanie woli Bożej  

 kierowanie wspólnotą  

 dawanie wiarygodnego świadectwa wiary  

 głęboka modlitwa  

 słuch muzyczny  

 dobra dykcja  

 talent malarski  

 zdolności redaktorskie  

 umiejętności organizacyjne  

 umiejętności budowlane  

 zdrowe ręce chętne do pomocy  

 możliwość wsparcia materialnego potrzebujących  

 umiejętności techniczne  

 umiejętności ogrodnicze 

  talent kucharski 

Powołania i posługi 

o księża duszpasterze  

o osoby konsekrowane (zakonnicy i zakonnice)  

o członkowie Rady Parafialnej  

o katecheci  

o ministranci 

Jakie inne? 

 diakoni  

 służby charytatywne  

 organiści  

 zakrystianie  

 grabarze  



 lektorzy i kantorzy  

 animatorzy  

 schola i chór 

  grupy modlitewne (np. róże) członkowie ruchów i stowarzyszeń kościelnych  

 redaktorzy gazetki parafialnej i strony internetowej  

 skarbnicy  

 konserwatorzy  

 dekoratorzy 

  osoby troszczące się o porządek 

Notatka  

Proszę przepisać do zeszytu lub wydrukować i wkleić   Różnorodnych darów, charyzmatów i powołań 

potrzebnych wspólnocie Kościoła. 

Napiszę, jakimi talentami i umiejętnościami mógłbym przysłużyć się wspólnocie parafialnej. 

Praca domowa 

Napiszę, jakimi talentami i umiejętnościami mógłbym przysłużyć się wspólnocie parafialnej. 

 

Proszę o systematyczne odrabianie lekcji. 

Sposób komunikowania: e-mail:grzegorz.warchul@wp.pl 


