
09.01.2021 “Pan Bóg daje nam sakramenty święte”. 

 

 “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”. 

 

   Każdego dnia w życiu człowieka ma miejsce wiele różnych wydarzeń: radosnych i 

smutnych, takich, które wywołują uśmiech na twarzy, i takich, które powodują łzy. 

Proszę, abyście napisali na małych karteczkach wydarzenia radosne (na jednej karteczce 

jedno wydarzenie) i smutne ( na oddzielnych karteczkach, również po jednym 

wydarzeniu na karteczce). 

Spróbujcie je teraz podzielić na grupy: wydarzenia podobne do siebie. Następnie ułóżcie 

z nich słoneczko. Każda grupa wydarzeń będzie oddzielnym promieniem. 

Podobnie zróbcie z wydarzeniami smutnymi. 

         Na tej lekcji dowiemy się, w jakich momentach życia obecny jest Pan Jezus. 

   Z pomocą rodziców odczytajcie Mt 28,20b 

“A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

- jak długo w naszym życiu jest obecny Pan Jezus?   

Odp. Chrystus chce być obecny w całym naszym życiu, w każdym jego momencie, w 

każdym wydarzeniu. 

Poproście mamę lub tatę o odczytanie opowiadania. Spróbujcie nadać mu tytuł:  

   „W pewnej górskiej dolinie leży piękna wioska. Każdy, kto ją odwiedza, zwraca uwagę 

na to, że ludzie są tam radośni, szczęśliwi, uśmiechnięci. Mieszkańcy żyją w zgodzie, a 

wszelkie nieporozumienia są szybko wyjaśniane. Ale nie zawsze tak było… 

   Starzy ludzie opowiadają, że kiedyś wioska była miejscem smutku. Ludzie byli dla siebie 

nieżyczliwi i ciągle się o coś kłócili. Było tak do dnia, kiedy w wiosce pojawił się młody 

wędrowiec. Mieszkańcy przyjęli go niechętnie. Tylko nieliczni z nim rozmawiali, słuchali 

jego opowieści. Dziwili się, że pomimo młodego wieku wędrowiec potrafił udzielać 

mądrych rad, umiał odpowiedzieć na wiele trudnych pytań. 

   Po kilku dniach wędrowiec wziął kilof i poszedł wysoko w góry. Dzieci, które za nim 

pobiegły, opowiadały rodzicom, że młodzieniec…kruszy skały! Mówił też, że chce uczynić 

ich szczęśliwymi. 



   Wielu mieszkańców wsi podejrzliwie patrzyło na młodzieńca i jego ciężką pracę. Inni 

wyśmiewali się z niego i dokuczali. 

   Pewnego dnia mieszkańcy usłyszeli wielki huk. Parę minut później zobaczyli strumienie 

wody, które zaczęły płynąć ich doliną. Potoków było siedem.  Wszystkie wypływały z 

jednego źródła. Potem rozdzielały się. Dwa z nich płynęły przez środek wioski. Wszyscy 

ucieszyli się na ten widok, ponieważ jedyna studnia w wiosce często wysychała i po 

wodę trzeba było chodzić do bardzo odległej rzeczki. 

   Od tego dnia w wiosce zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Po wypiciu wody z pierwszego 

strumienia ludzie przestawali się kłócić, przepraszali się i wybaczali sobie nawzajem. 

Woda z drugiego strumienia powodowała, że mieszkańcy zaczęłi życzliwie odnosić się do 

sąsiadów, pomagali im, dzielili się tym, co mieli. Gdy przynoszono chorym wodę z 

kolejnego strumienia, ci, pomimo cierpień, łatwiej znosili swoje niedomagania. 

Zauważono też, że gdy młodzi ludzie wypili wodę z kolejnego strumienia , stawali się 

bardziej odpowiedzialni za siebie i innych. 

   Młodzi chłopcy, którzy chcieli swe życie oddać Bogu, czerpali wodę z kolejnego potoku, 

bo- jak twierdzili- pomagało im to w służbie Bogu i ludziom. Młode pary biegały do 

następnego strumienia, ponieważ jego woda umacniała ich małżeńską miłość. Dzieci, 

które się rodziły, obmywano w wodach kolejnego strumienia, aby były pełne radości. 

   Wędrowca nikt już nigdy w wiosce nie widział. Jedni twierdzili,że zginął pod zwałami 

głazów, gdy wytrysnęło źródło, inni opowiadali, że podobno ktoś dostrzegł go 

wędrującego grzbietami gór. Pozostało po nim żródło, które mieszkańcy nazwali Źródłem 

Miłości.” 

     Odpowiedzcie teraz na pytania: 

- dlaczego mieszkańcy wioski nazwali źródło, z którego wypływały strumienie, Źródłem 

Miłości? 

- co zmieniło się w zachowaniu ludzi, gdy zaczęli pić wodę z poszczególnych strumieni? 

 

Podsumowanie 

Młodzieniec z miłości do ludzi podjął ogromny wysiłek, aby źródło mogło wytrysnąć. 

Wody wypływające ze źródła pomagały ludziom w okazywaniu miłości sobie nawzajem. 

      Jezus jest źródłem Miłości. Pozostaje On z nami w znakach sakramentalnych. Sakramenty    

podobnie jak strumienie- pomagają nam czynić dobro.  

 7 Sakramentów:  



Chrzest święty- pierwszy sakrament. Otwiera drogę do innych Sakramentów. Obywa z 

grzechu pierworodnego i włącza do Kościoła. 

Bierzmowanie- Chrystus umacnia nas swoim Duchem, abyśmy - jak pierwsi uczniowie - z 

wielką radością, mocą i odwagą budowali Kościół, a tym samym - królestwo Boże, abyśmy 

głosili wszystkim Ewangelię. 

Eucharystia- mocą Ducha Świętego Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino - w swoją 

Krew.  Duch Święty jednoczy wszystkich przystępujących do Komunii św. z Chrystusem i 

między sobą, czyniąc ich jednym Jego  Ciałem - Kościołem. 

Pokuta- w tym sakramencie  ujawnia się przebaczające działanie Chrystusa, który tchnął na 

apostołów swojego Ducha i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). 

Namaszczenie chorych- Chrystus umacnia cierpiącą osobę, przebacza jej grzechy i włącza w 

swoje zbawcze cierpienie i śmierć. 

Święcenia- kapłani otrzymują moc Ducha Świętego, aby sprawować sakramenty i budować 

Kościół. 

Małżeństwo- miłość między mężczyzną i kobietą ulega uświęceniu i umocnieniu. Otrzymane 

w tym sakramencie dary uzdalniają małżonków do wypełnienia wszystkich przyszłych 

obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. 

 

 

Znacie datę Waszego Chrztu Świętego? Jeśli nie, dowiedzcie się kiedy staliśm się braćmi i 

siostrami w Chrystusie Panu. 

 

 

 

 

 

 


