PRACA DLA UCZNIÓW Z KLASY III TECHNIKUM
Temat do zapisania do zeszytu: „Misja Kościoła”



WPROWADZENIE:

Szczęść Boże. Witam! Ostatnio pracowaliśmy analizując życie i posługę św. Jana Pawła II.
Warto o niej pamiętać w kontekście dnia dzisiejszego, dzisiaj przypada bowiem 100 rocznica
jego urodzin. My wracamy jednak do naszych tematów. Dzisiaj chciałbym z wami zastanowić
się nad misją Kościoła. Czy Kościół ma w ogóle w świcie jakieś zadania do wykonania? Na te
i inne pytania postaramy się dzisiaj wspólnie odpowiedzieć.
Proszę zapisać do zeszytu powyższy temat katechezy!
Na początku zapraszam was do obejrzenia krótkiego filmiku, który ukazuje istotę, misję i
zadania Kościoła katolickiego na przestrzeni dziejów. Filmik znajduje się na kanale You Tube,
link podaję niżej.
LINK DO FILMIKU

https://www.youtube.com/watch?v=3ewfva2jPIY


Ćwiczenie 1: Obejrzyj proponowany filmik i odpowiedz na pytania.

1. Jakie dzieła są prowadzone przez Kościół katolicki na przestrzeni dziejów? (Wymień
je)
……………………………………………………………………………………………….......
2. Jakich wartości Kościół katolicki broni we współczesnym świecie?
…………………………………………………………………………………………………...

ODPOWIEDZI NA PYTANIE PROSZĘ UMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!

Po obejrzeniu filmiku przedstawiającego rolę i dokonania Kościoła na przestrzeni dziejów,
sięgnijmy wspólnie do tekstów biblijnych mówiących o istocie misji Kościoła. Jaka ona jest?
Przekonajmy się wspólnie.


Ćwiczenie 2: Przeczytaj teksty Pisma Świętego i odpowiedz na pytania.

18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody4, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»5. (Mt 28,18-20)
1 Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści1 szemrać przeciwko Hebrajczykom, że
przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 2 «Nie jest rzeczą słuszną,
abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły» - powiedziało Dwunastu, zwoławszy
wszystkich uczniów. 3 «Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się
dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. 4 My zaś oddamy się wyłącznie
modlitwie i posłudze słowa». 5 Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana,
męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja,
prozelitę z Antiochii. (Dz 6, 1-5)

Przeczytaj jeszcze raz powyższy tekst i odpowiedz na pytania:
1. Jakie zadania wyznaczył Pan Jezus swoim uczniom (tekst 1)?
…………………………………………………………………………………………………
2. Co oprócz modlitwy i głoszenia słowa czynili pierwsi chrześcijanie?
…………………………………………………………………………………………………..
3. Kto pomagał Apostołom w dziełach miłosierdzia? Jak nazywali się ci mężczyźni?
…………………………………………………………………………………………………..
ODPOWIEDZI NA PYTANIE PROSZĘ UMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!

Zobaczyliśmy na podstawie tekstów biblijnych jaka była misja Kościoła w pierwszych wiekach
jego istnienia. Oczywiście Kościół nadal kontynuuje dzieła tam zapoczątkowane. Rodzi się

jednak pytanie: Jaką misję ma zwykły katolik w Kościele? Jaką misję masz do spełnienia ty?
Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia ją w następujący sposób.


Ćwiczenie 3: Przeczytaj teksty Katechizmu Kościoła Katolickiego i uzupełnij
schemat

KKK 784 Wchodząc do Ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w
szczególnym powołaniu tego ludu: w jego powołaniu kapłańskim: "Chrystus Pan, Kapłan wzięty
spośród ludzi, nowy lud «uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu». Ochrzczeni
bowiem poświęceni są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, jako dom duchowy i
święte kapłaństwo"
KKK 785 "Święty Lud Boży uczestniczy także w funkcji prorockiej Chrystusa". Dokonuje się
to przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest zmysłem całego Ludu
Bożego, świeckich i hierarchii, gdy "niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym",gdy
pogłębia jej rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa pośród tego świata.
KKK 786 Wreszcie Lud Boży uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa. Chrystus
urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez swoją Śmierć i
swoje Zmartwychwstanie (Por. J 12, 32). Chrystus, Król i Pan wszechświata, stał się sługą
wszystkich, "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu"
(Mt 20, 28). Dla chrześcijanina "służyć Mu – znaczy panować" szczególnie "w ubogich i
cierpiących", w których Kościół "rozpoznaje obraz swego ubogiego i cierpiącego Założyciela"
Lud Boży urzeczywistnia swoją "godność królewską", żyjąc zgodnie z tym powołaniem do
służby z Chrystusem.

POLECENIE: Uzupełnij schemat na podstawie przeczytanego tekstu. Wpisz 3 funkcje
Ludu Bożego w Kościele Katolickim.

Trzy funkcje Ludu Bożego w Kościele

UZUPEŁNIONY SCHEMAT PROSZĘ UMIEŚCIĆ W ZESZYCIE!


NOTATKĘ STANOWIĄ WYKONANE ĆWICZENIA 1,2 I 3.

Wykonane ćwiczenia, należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy:
rolnikreligia2020@gmail.com
Czas wykonania zadania do 25.05.2020 r. (Poniedziałek)
Życzę powodzenia!

