
Klasa IV SP 
 

Temat: W domowym Kościele (rodzinie) uczę się miłości do Jezusa. 
 

I. Założenia edukacyjne 
 
Ukazanie rodziny jako domowego Kościoła, w którym dziecko uczy się miłości do Jezusa. 

Ukazanie rodziny jako wzoru wspólnoty, w której dziecko może rozwijać swoją wiarę                         

w Boga. 

Uczeń: 

• Określa, które z sakramentów świętych czynią z jego rodziny domowy Kościół. 

• Wyjaśnia, dlaczego rodzina jest miejscem wychowania i rozwoju relacji społecznych. 

• Uzasadnia potrzebę naśladowania rodziców w rozwoju życia duchowego. 

• Określa wartość praktyk religijnych w domowym Kościele. 

• Pokazuje, w jaki sposób okazywać wdzięczność rodzicom za przekazywaną wiarę. 

 

II. Przebieg katechezy 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
 
1. Modlitwa 
 
Pomódl się „Aktem Wiary” 
 
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 

W Trójcy Jedyny, prawdziwy, 

Wierzę, coś objawił, Boże, 

Twe słowo mylić nie może. 

 
2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy 
 
Na poprzedniej katechezie mówiliśmy o uczynkach miłosiernych co do ciała. Pamiętasz je? 

Rozszyfruj uczynki miłosierdzia co do ciała. Należy wstawić samogłoski i oddzielić wyrazy: 

 

– głdnchnkrmć, 

– sprgnnchnpć, 

– ngchprzdzć, 

– pdrżnchwdmprzjć, 



– chrchnwdzć, 

– wźnwpcszć, 

– mrłchgrzbć. 

 

3. Sytuacja egzystencjalna 

Dziś na katechezie może być gorąco. Bo będziemy mówić o przekazywaniu ognia. Czy znacie 

jakieś sytuacje, zdarzenia, kiedy dokonuje się przekazywanie ognia? (np. przekazywanie 

ognia olimpijskiego, przekazywanie światełka z Betlejem). 

W jakim celu ten ogień się przekazuje? (aby nieść orędzie pokoju, by zwrócić uwagę 

ludzi na coś ważnego, by uczcić jakieś wydarzenie). 

 

Co się dzieje ze świecami, gdy zetkną się ich knoty? 

Pewnie widziałeś/aś jak odpala się jedną świece od drugiej, jak się rozjarzają i świecą. 

 

 

 

Wyobraźcie sobie teraz, że te świece – to ludzie. Jaki „ogień” mają w sobie ludzie, który mogą 

przekazywać innym? 

 



Przyjrzyj się zdjęciom i powiedz co łączy tych ludzi? 

 

Osoby: modlące się 
 

 

pomagające sobie 



 

przystępujące do sakramentów 

 

 

przebaczające sobie 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy człowiek na świecie może od najmłodszych lat uczyć się wiary i miłości. Jest takie 

„ognisko”, w którym każdy może się „rozpalić”. To: 

 

 

Rodzina jest miejscem, gdzie każdy z nas uczy się wiary w Boga i miłości do Niego; rodzina 

zatem jest domowym Kościołem, czyli wspólnotą oddającą cześć Bogu przez Chrystusa                             

w Duchu Świętym. 

 
Zapisz temat do zeszytu i otwórz podręcznik – strona 142. 
 
 

Kiedy rodzina staje się domowym Kościołem? Gdy zaprasza do siebie Chrystusa i z Nim żyje. 

 

Najpierw rodzice, poprzez zawarcie sakramentu małżeństwa, przyjmują Pana Jezusa do 

swojego wspólnego życia, a On pomaga im darzyć się wzajemną miłością, trwać w jedności, 

uświęca ich na drodze do życia wiecznego, i otwiera ich na nowe życie. 

 



4. Wiara i życie Kościoła 
 
• Pan Jezus też porównywał miłość i wiarę do płomienia, do ognia: 
 

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo 

pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12, 49). 
Rodzice żyjący wiarą, nadzieją i miłością nie zatrzymują tych uczuć tylko dla siebie, ale są 

posłuszni słowom Pana Jezusa: 



„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto 

położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod 

korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są                         

w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby 

widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 

w niebie” (Mt 5, 14–16). 

 

Są „światłem” przede wszystkim dla swoich dzieci. Przekazywanie światła wiary i miłości do 

Boga zaczyna się w sakramencie chrztu. 

 
 
To rodzice proszą dla swoich dzieci o chrzest, to oni wyznają za swoje dzieci wiarę                                        

i zobowiązują się do przekazywania tej wiary. Dlatego dbają o to, by dzieci przystępowały do 

dalszych sakramentów (sakrament pokuty, Eucharystia, bierzmowanie). 

 

 



 
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: 
 
„Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci 

otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom 

rodzinny słusznie jest nazywany «Kościołem domowym», 

wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości 

chrześcijańskiej” (KKK 1666). 

 

 

5. Zastosowanie życiowe 

Każdy z was żyje w rodzinie. Na co dzień doświadczacie w niej ciepła, zrozumienia, miłości. 

Jest to także miejsce, gdzie uczycie się życia. W jaki sposób możecie się uczyć od swoich 

rodziców życia chrześcijańskiego, przepełnionego wiarą, nadzieją i miłością? (przez 

naśladowanie ich praktyk religijnych, ich postępowania: uczciwej pracy, wytrwałości, miłości 

braterskiej, wielkodusznego przebaczenia, oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze 

swego życia – por. KKK 1657) 

 
Proszę, byście teraz na kwiatkach, wypisali, w jaki sposób na co dzień uczycie się w domu 

miłości do Pana Jezusa. Możesz to polecenie wykonać w zeszycie – samodzielnie rysując 

kwiatki. 

 



Przykłady: wspólna modlitwa, wspólne czytanie Pisma Świętego, wspólne uczestnictwo                      

w Eucharystii, wzajemna pomoc, życzliwość, szacunek; 

 

6. Modlitwa śródlekcyjna 

 

 
 
Święty papież Jan Paweł II napisał w intencji rodzin specjalną modlitwę.  
 
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi 

Przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” 

I przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości 

Dla coraz to nowych pokoleń. 

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków 

Ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie 

Dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości (…) 

Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem 

Na wieki wieków. Amen. 

 

7. Podsumowanie treści 

Rodzina jest „ogniskiem”, w którym rozpala się serce człowieka ogniem wiary, nadziei                       

i miłości. To domowy Kościół, w którym przez modlitwę, wzajemną miłość, szacunek, 

przebaczenie i uczciwą pracę, oddajemy cześć Bogu. Od naszych rodziców uczymy się rozwoju 



życia duchowego – przyjaźni i bliskiej więzi z Bogiem. Członkom rodziny, jako tym, którzy 

troszczą się także o nasze zbawienie, winniśmy okazywać wdzięczność i szacunek. 

 
8. Zapisz notatkę w zeszycie: 
 
Moja rodzina jest domowym Kościołem, w którym – poprzez modlitwę, pracę, wzajemną 

miłość i przebaczenie – oddajemy cześć Bogu. Moi rodzice są nauczycielami wiary, nadziei                    

i miłości, od nich mogę uczyć się przyjaźni i bliskiej więzi z Bogiem. 

 

9. Modlitwa na zakończenie 

Podziękujmy Bogu za nasze rodziny: 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 

jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. / 3x 

 


