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Temat: Dotknięcie tajemnicy Boga – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
•
•

Pogłębione rozumienie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego
(chrztu, bierzmowania i Eucharystii)
Świadomy udział w sakramentach wtajemniczenia oraz gotowość
podjęcia się funkcji chrzestnego lub świadka przy bierzmowaniu,
rozumiana jako obowiązek poświadczania wiary własnym życiem.

1. Modlitwa
„Ojcze nasz”
2. Wprowadzenie
Trzy wydarzenia są w życiu człowieka najważniejsze:
• narodziny, bo wprowadzają człowieka w świat;
• chrzest, bo wprowadza człowieka w życie Boże;
• śmierć, bo wprowadza człowieka do wieczności.
3. Obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=Rti2wyYKIqg

W Kościele wtajemniczenie jest przyłączeniem nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa poprzez
trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, które wprowadzają w Jego tajemnicę. Będąc
chrześcijanami chcemy stać się znakiem Bożej obecności w świecie.
Sakramentami tymi są: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia.
Kiedyś udzielano ich tylko dorosłym, w połączonej ceremonii. Teraz udzielane są najczęściej
wzrastającym w wierze dzieciom i młodzieży,
posiadającym religijne zaplecze w rodzinach.
Chrzest wprowadza nas w życie nadprzyrodzone,
życie Boże.
Bierzmowanie umacnia w Duchu Świętym.
Eucharystia daje siłę do życia z Bogiem i dla Boga.
Jako „wtajemniczeni” mamy prawo, a nawet
obowiązek „wtajemniczać” innych. Tę misję można
realizować, wychowując własne dzieci czy pełniąc
funkcje chrzestnych i świadków bierzmowania

Sakramenty
– Jak udziela się poszczególnych sakramentów wtajemniczenia?
– Jakie znaki towarzyszą tym darom?
– Jakie jest ich znaczenie w naszym życiu?
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3. Refleksja
– Jak pielęgnujesz skarby Bożej łaski płynące z sakramentów wtajemniczenia?
– Jak często posilasz się Ciałem Chrystusa, które jest pokarmem na życie wieczne?
– Czy jesteś gotów odpowiedzialnie pełnić obowiązki chrzestnego i świadka bierzmowania?
– Jakie duchowe skarby przekażesz kiedyś swoim dzieciom?
4. Modlitwa
Duchu Święty, który zstąpiłeś na nas z pełnią swoich darów, umacniaj nas do mężnego wyznawania
wiary i do postępowania według jej zasad, abyśmy byli godnymi świadkami naszego Pana i Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Zapis do zeszytów
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• Chrzest wprowadza nas w życie nadprzyrodzone, życie Boże.
• Bierzmowanie umacnia w Duchu Świętym.
• Eucharystia daje siłę do życia z Bogiem i dla Boga.
Zadanie

