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Temat: Na nowo odkrywam Kościół i sakramenty –katecheza powtórkowa 

Modlitwa 

„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego...” 

Przeczytajcie opowiadanie o przyjęciu w zamku: 

Głos kasztelańskiego herolda, który odczytywał na placu obwieszczenie, obudził 

wieś położoną u podnóża zamku. „Nasz umiłowany pan zaprasza wszystkich 

swoich dobrych i wiernych poddanych do udziału w przyjęciu, wydanym z 

okazji swoich urodzin. Każdy otrzyma miłą niespodziankę. Pan prosi jednak 

wszystkich o małą przysługę: osoby, które wezmą udział w przyjęciu, niech 

przyniosą ze sobą trochę wody, aby uzupełnić kończące się rezerwy 

zamkowe…” Herold powtórzył kilkakrotnie to obwieszczenie, potem odwrócił 

się i pod eskortą straży powrócił do zamku. We wsi w przeróżny sposób 

komentowano zaproszenie. „Oh! To zawsze ten sam tyran! Ma wystarczająco 

wielu służących, by uzupełnić zbiornik… Ja zaniosę szklankę wody i to 

wystarczy!” „Ależ nie! Był zawsze dobry i szczodry! Ja przyniosę baryłkę!” 

„A ja… naparstek wody!” 

„Ja beczkę!” 

Rano, w dniu przyjęcia, można było zobaczyć dziwny orszak zdążający do 

zamku. Niektórzy pchali z wysiłkiem duże beczki lub nieśli, sapiąc, wielkie 

wiadra pełne wody. Inni, wyśmiewając się z współtowarzyszy drogi, nieśli małe 

karafki albo szklanki na tacy. Orszak ten wszedł na podwórzec zamkowy. Każdy 



opróżniał swój pojemnik w dużym basenie, ustawiał go w kącie i podążał do sali 

bankietowej. Pieczyste dania i napoje, tańce i śpiewy przeplatały się bez przerwy. 

Wreszcie pod wieczór pan zamku podziękował wszystkim w uprzejmych 

słowach za przybycie i powrócił do swoich apartamentów. 

„A przyrzeczona niespodzianka?” – szemrali niektórzy niezadowoleni i 

rozczarowani. Innych przepełniała radość:  „Nasz pan zorganizował dla nas 

wspaniałą uroczystość!” – mówili. Każdy przed powrotem do domu udał się po 

swój pojemnik. Dały się słyszeć krzyki, które gwałtownie się nasilały. Były to 

okrzyki radości i złości. Pojemniki zostały napełnione po brzegi złotymi 

monetami! „Ach! Gdybym przyniósł więcej wody…” 

Bruno Ferrero, Przyjęcie w zamku 

Mieszkańcy wioski, którzy dobrze znali swojego pana i odkryli jego miłość 

względem nich, uczestniczyli w tym, co zaplanował dla ich szczęścia. Choć nie 

zdawali sobie sprawy, co dla nich przygotował, ich przywiązanie i wierność 

zostały hojnie wynagrodzone. Podobnie jest z powołaniem do życia i misji 

Kościoła Chrystusowego, który Bóg obdarował sakramentami. Dziś na nowo 

odkryjemy plan Boga zapisany w Kościele Chrystusowym i sakramentach. 

• Odczytanie fragmentu Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (zob. podręcznik) 

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem na wyżynach niebieskich – 

w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy 

byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla 

siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia 

swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według 



bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i 

zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego 

postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby 

wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i 

to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni 

zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, 

byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję 

złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą 

Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście 

naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem 

naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością 

Boga, ku chwale Jego majestatu” (Ef 1,3-14). 

• Analiza tekstu 

– Dlaczego Bóg wybrał nas, abyśmy żyli w Kościele? (abyśmy byli święci i 

nieskalani przed 

– W jaki sposób Bóg spełnia swój zamysł wobec nas? (w Chrystusie odpuszcza 

nam grzechy, obdarza nas łaską, którą wylewa na nas, jednoczy swój Kościół, 

naznacza nas swoją pieczęcią – Duchem Świętym) 

 Praca domowa 

• Napisz własnymi słowami modlitwę, która będzie prośbą o ponowne odkrycie 

tajemnicy Kościoła Chrystusowego. Pracę prześlij na email:grzegorz.warchul.pl 

 


