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Temat: Pan Jezus błogosławi naszym rodzinom. 

Małżeństwo. 

Pan Jezus daje nam kapłanów. 

 

• Pomódl się słowami Ojcze Nasz.. 

• Przed nami kolejny sakrament jakim jest Małżeństwo. 

• Na początek katechezy obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=w0Bu4OWOBlA 

• W Palestynie są winnice i produkuje się dużo wina. Podczas posiłków jako zwyczajny napój 

pije się słabe wino rozcieńczone wodą. Brak wina na weselu stawiał państwa młodych w 

trudnej sytuacji wobec gości. Ale wino w Palestynie było przede wszystkim symbolem 

miłości. Jeśli zabrakłoby wina, ludzie uznaliby, że w rodzinie brakuje miłości. Jezus widział, 

że w tej rodzinie jest dużo miłości i dlatego też dokonał cudu poprzez zmianę wody w wino. 

• A co to jest małżeństwo? Odpowiedz znajdziesz tutaj  

https://www.youtube.com/watch?v=smjkwo30Atk 

• Dwoje ludzi zakładając rodzinę, zaprasza Boga do swojego życia w sakramencie 

małżeństwa, a Bóg obdarza rodzinę swoimi łaskami. Gdy kobieta i mężczyzna zawierają 

związek małżeński w Kościele, zapraszają Pana Jezusa do swojego życia, a On wzywa ich 

do wzajemnej miłości na wzór tej, jaką On ukochał ludzi. Kapłan błogosławi taki związek w 

imieniu Boga i całego Kościoła. 

• Przysięga, którą składają ludzie w czasie ślubu, oznacza, że są gotowi być sobie wierni aż 

do śmierci. W czasie ślubu mąż i żona przyrzekają także, że będą kochać i wychowywać 

dzieci, którymi Pan Bóg ich obdarzy. Bo dzieci to dla rodziców wielki dar od Boga. 

• Popatrz jak wygląda przysięga małżeńska 

https://www.youtube.com/watch?v=8U488fHkhm0 

• W ten sposób ludzie przyjmują sakrament małżeństwa. Widzimy tylko młodą parę, kapłana i 

zebranych ludzi w kościele. Słyszymy tylko głos młodej pary, gdy składa sobie ślubowanie, 

ale wierzymy, że w ten sposób sam Jezus przez sakrament małżeństwa jednoczy się z 

młodymi małżonkami, dzieli się z nimi swoją miłością i pomaga im tworzyć dobrą rodzinę 

chrześcijańską. Sakrament ten działa przez całe życie żony i męża. 

• Popatrz w podręczniku na ilustrację zawarte w temacie. 

• Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 96 i 97. 

 

 

• Jedynym Kapłanem jest Jezus Chrystus. On ustanowił sakrament święceń. Posyła do nas 

https://www.youtube.com/watch?v=w0Bu4OWOBlA
https://www.youtube.com/watch?v=smjkwo30Atk
https://www.youtube.com/watch?v=8U488fHkhm0


kapłanów, by przez nich udzielać nam darów potrzebnych do zbawienia. 

• Otwórz zeszyt ćwiczeń na str 98 i 99. Na str. 98 rysunek przedstawia uroczystość święceń 

kapłańskich. Dzięki sakramentowi święceń przez posługę księży jest obecny w Kościele i 

działa Jezus Chrystus. 

• Otwórz podręcznik na str. 115. Przyjrzyj się ilustracjom. Kapłan w imieniu Chrystusa wiele 

czyni. W zeszycie ćwiczeń na str. 99 uzupełnij 

- Głosi Dobrą Nowinę o Zbawieniu. 

- Ofiarowuje się za nas i uwielbia Boga Ojca. 

- Odpuszcza grzechy. 

- Pociesza chorych i cierpiących. 

 

 

 

Na zakończenie naszego wirtualnego spotkania proszę Was o codzienną modlitwę. W 

modlitwie prośmy o ustanie pandemii koronawirusa. 

Dagmara Jedynak 


