
Religia kl. 8        21.04.2021 r.   

Temat: Moje zadania w Kościele 

Modlitwa 

Pomódlmy się w intencji dobrego przygotowania się do sakramentu bierzmowania. Prośmy 

tez o to byśmy w tym czasie przygotowania odkryli potrzebę zatroskania o Kościół: 

Pod Twoją obronę…”. 

„Matko Kościoła – módl się za nami”. 

 

 

Dlaczego należymy do Kościoła rzymskokatolickiego? 

Czym różni się on od innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich? 

 

Na poprzedniej katechezie poznaliśmy argumenty za tym, że Kościół rzymskokatolicki, do 

którego należymy jest pewną drogą do zbawienia. Dzisiaj zastanowimy się na tym jakie są 

nasze zadania w tym Kościele. Zapiszmy temat: Moje zadania w Kościele. 

 

Katecheta prosi uczniów o odczytanie historii z podręcznika.  

 

Pewien proboszcz, stawiając czoła wyludniającemu się kościołowi, rozwiesił na terenie 

swojej parafii następujące ogłoszenie: 

„Z głębokim żalem zawiadamiam o śmierci kościoła parafialnego. Nabożeństwo żałobne 

odbędzie się w niedziele o godzinie 11”. 

Skutki tego ogłoszenia były nietrudne do przewidzenia. Już o 10.30 kościół był zajęty do 

ostatniego miejsca. O 11.00 ksiądz proboszcz przemówił w ten sposób: 

– Moi przyjaciele, swym przybyciem daliście mi niezbity dowód, iż jesteście rzeczywiście 

przekonani o śmierci kościoła. Chciałbym tylko jeszcze wasze przekonanie poddać ostatniej 

próbie. Zechciejcie proszę jeden za drugim, obejść wokoło trumnę i zobaczyć umarły kościół. 

Potem wyjdźcie przez wschodnią bramę. Ja sam dokończę ceremonii pogrzebowych. 

W tym momencie oczy wszystkich spoczęły na trumnie stojącej na katafalku przed ołtarzem. 

Gdyby jednak – dodał – ktoś z was zechciał swoje poglądy zrewidować, to proszę niech 

wejdzie z powrotem przez bramę północną. […] 

Proboszcz podszedł do trumny i otworzył wieko. Ludzie ustawili się rzędem. Jakież jednak 

było zdziwienie, gdy w otwartej trumnie oglądali w lustrze siebie samych. 

Przed bramą północną … 

(K. Wójtowicz,  Przypiski, Wrocław 1992, s. 15-16) 

 

Dlaczego proboszcz poinformował o śmierci kościoła? 

Co ludzie zobaczyli w trumnie? 

Jaką prawdę zrozumieli widząc samych siebie w lustrze? 

 

Kościół stanowią wszyscy wierzący w Chrystusa, ci, którzy są Jego uczniami i przyjęli 

sakrament chrztu świętego. Głową Kościoła jest sam Chrystus, a ludzie do niego należący 

tworzą trzy stany. Biskupi, kapłani i diakoni tworzą stan duchowny, zakonnicy tworzą stan 

zakonny, a inni ludzie – stan świecki. Każda osoba, będąca członkiem Kościoła, powinna 

go traktować jak własną rodzinę, dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać. Od 

tego zaangażowania zależy, jaki jest dzisiaj i jaki w przyszłości będzie Kościół.  

 

Każda osoba, będąca członkiem Kościoła, powinna go traktować jak własną rodzinę, 

dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać. Od tego zaangażowania zależy, jaki 

jest dzisiaj i jaki w przyszłości będzie Kościół. 



 

Zadanie nr 1 w „Kartach pracy” i odpowiedź na pytanie co otrzymuję od wspólnoty Kościoła 

a co jej daję od siebie: 

 

Zadanie 1. Na podstawie osobistego doświadczenia odpowiedz na pytania: 

 

 

(np. słowo Boże, sakrament chrztu świętego, Komunię Świętą, Sakrament pokuty i 

pojednania, bierzmowanie, pomoc w różnych sytuacjach itp.).  

 

Jako ludzie świeccy, a szczególnie jako Ci, którzy niedługo przyjmą sakrament bierzmowania 

macie do spełnienia potrójne zadanie w Kościele. Te zadania nazywane są misją kapłańską, 

prorocką i królewską. Przyjrzymy się im teraz bliżej czytając wyjaśnienia z podręcznika.  

 

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. 

Co otrzymuję od wspólnoty 

Kościoła? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………. 

Co ja daję wspólnocie Kościoła? 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………….. 



 

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 owczarni. 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. Ta wrażliwość powinna polegać na modlitwie i bezinteresownej pomocy.  

 

 

Na podstawie przeczytanego tekstu wyraźnie widać, że także ludzie świeccy mają ogromną 

rolę do spełnienia w Kościele. Zastanówmy się teraz jakie konkretne zadania powinniśmy 

podejmować i przyporządkujmy je do konkretnych misji, o których przed chwilą czytaliśmy.  

 

Zadanie 2. Na podstawie informacji z podręcznika i własnych przemyśleń wpisz w diagram 

konkretne zadania człowieka świeckiego w realizacji poszczególnych misji Kościoła. 

 

 
 

Jako ludzie świeccy macie wiele możliwości angażowania się w życie Kościoła. Z jednej 

strony to przywilej a z drugiej obowiązek. Najbardziej praktycznym wymiarem naszego 

zaangażowania w życie Kościoła jest zaangażowanie w życie własnej parafii. Zastanów się co 

mógłbyś zrobić, żeby aktywniej włączyć się w życie Twojej parafii? 
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Czym jest Kościół i dlaczego jest tak bardzo potrzebny? 

Jakie są stany w Kościele? 

Jakie są misje świeckich w Kościele? 

Na czym one polegają? 

W jaki sposób powinniśmy włączać się w życie Kościoła? 

 

 Notatka do zeszytu 

 

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. 

 

Praca domowa 

Zadanie nr 4 z „Kart pracy” 

 

Zadanie 4. Uzupełnij tabelę na podstawie podanych tekstów biblijnych.  



Fragment Pisma Świętego Na podstawie tego 

fragmentu Kościół można 

porównać do…. 

Do czego wzywa nas ten 

fragment Pisma Świętego? 

 

J 10, 11- 16 

 

  

 

J 15, 1- 6 

 

  

 

1 Kor 12, 12. 27. 

 

  

 

Pomódlmy się teraz za nasz Kościół, by nieustannie wzrastał w wierze i miłości. 

 

Boże, spraw, aby Twój Kościół, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał 

tajemnicę miłości Twojej do ludzi. Niech Kościół Twój stale się odnawia, uświęca i umacnia. 

Niech rozwija się w nim i trwa do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna 

miłość i prawdziwa pobożność. Jak nieustannie karmisz go Słowem i Ciałem Twojego Syna, 

tak nie przestań kierować nim troskliwie, aby ożywiony duchem ewangelicznym i 

apostolskim – pociągał wszystkich do Ciebie i prowadził do jedności w Twojej służbie. Przez 

Chrystusa. Pana naszego. Amen.  

(por. ordo.pallotyni.pl) 

 

 

 


