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 Modlitwa - Pod Twoją obronę…, Matko Kościoła – módl się za 

nami 

 Na poprzedniej katechezie poznaliśmy argumenty potwierdzające 

to, że Kościół rzymskokatolicki, do którego należymy, jest pewną drogą 

do zbawienia. Dzisiaj zastanowimy się nad naszymi zadaniami w tym 

Kościele.  

Zapiszmy temat: Moje zadania w Kościele.  

Katecheta prosi uczniów o odczytanie historii z podręcznika s. 

131. 

Dlaczego proboszcz poinformował o śmierci kościoła? • Co ludzie 

zobaczyli w trumnie? • Jaką prawdę zrozumieli, widząc samych siebie 

w lustrze? • Jakie mogło być zakończenie tej historii? 

Katecheta prosi uczniów o odczytanie historii z 

podręcznika s. 131. 

Dlaczego proboszcz poinformował o śmierci kościoła?  

• Co ludzie zobaczyli w trumnie?  

• Jaką prawdę zrozumieli, widząc samych siebie w lustrze? 

 • Jakie mogło być zakończenie tej historii? 

Misja kapłańska.  

Kościół, pełniąc misję kapłańską, prowadzi do uświęcenia człowieka, 

przede wszystkim przez życie sakramentalne. Szczególną rolę 

odgrywają w niej kapłani, którzy sprawują sakramenty, zwłaszcza 

składając Bogu ofiarę Eucharystyczną. Wierni świeccy zaś mają udział 

w kapłaństwie powszechnym, to znaczy, że także oni wezwani są do 



złożenia swojego życia Bogu w ofierze i do życia w świętości. W 

niektórych sytuacjach, np. w niebezpieczeństwie śmierci, mogą udzielić 

sakramentu chrztu świętego. W obecności kapłana udzielają sobie 

także sakramentu małżeństwa. Sakrament bierzmowania, który 

niedługo przyjmiesz, udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych (KKK 

1305). Sakrament ten w szczególny sposób pomaga składać duchową 

ofiarę z siebie i z własnego życia.  

Misja prorocka (nauczycielska) polega przede wszystkim na głoszeniu 

światu Ewangelii – Dobrej Nowiny o zbawieniu dokonanym przez 

Jezusa Chrystusa. Także Ty jesteś wezwany do głoszenia Chrystusa i 

świadczenia o Nim całym swoim życiem w rodzinie, szkole, parafii i 

wszędzie tam, gdzie przebywasz.  

Misja królewska (pasterska). Nasz Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: 

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 

podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za 

owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę 

przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i 

jeden pasterz” (J 10, 14–16). Każdy chrześcijanin jest zobowiązany do 

naśladowania swojego Mistrza i okazywania miłości, szczególnie 

ludziom najbardziej potrzebującym. Człowiek wierzący w Chrystusa 

powinien być wrażliwy na potrzeby innych, nie tylko chrześcijan, ale 

wszystkich ludzi na świecie. Zobowiązany jest do modlitwy i 

bezinteresownej pomocy na rzecz potrzebujących. 

Notatka  

Kościół to wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących w Chrystusa. 

Tworzą oni trzy stany w Kościele: duchowny, zakonny i świecki. Ludzie 

świeccy realizują swoje powołanie do świętości, wypełniając misje: 

kapłańską, prorocką i królewską Chrystusa. Jako Jego uczniowie 

powołani są do ofiarowania swojego życia Bogu, głoszenia słowa Bożego 

oraz dawania świadectwa miłości.  
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