Dział II – Siedem sakramentów Kościoła

11. Pan Jezus powierza Kościołowi sakramenty

II

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
• zapoznanie uczniów z genezą sakramentów;
• odkrywanie wartości egzystencjalnych sakramentów w życiu chrześcijanina.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
• swoimi słowami opowiada o genezie sakramentów;
• uzasadnia tezę, że Jezus ustanowił sakramenty święte;
• przedstawia wartość egzystencjalną każdego z sakramentów.
Pojęcia i postaci
Jezus Chrystus, Biblia, sakramenty, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia,
spowiedź, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.
Wartości
Jezus Chrystus dawcą sakramentów; sakramenty skarbem i pokarmem na
drodze chrześcijanina.
Schemat lekcji
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

modlitwa,
znam genezę sakramentów,
korzystam z sakramentów,
jestem ekspertem od sakramentów,
notatka,
praca domowa,
modlitwa.
Propozycja realizacji

1. Modlitwa – Duchu Święty, który.
2. Wprowadzenie

Plakat – katecheta dzieli klasę na siedem grup. Każdej grupie przyporządkowuje jeden sakrament. Zadaniem uczniów jest zapoznanie się z biblijnym
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opisem ustanowienia tego sakramentu oraz zaprojektowanie plakatu na jego
temat. Po wykonaniu pracy przedstawiciele grup prezentują plakaty na forum
klasy.
Puenta
(Katecheta lub wybrany uczeń odczytuje fragment Pisma Świętego
– Dz 4, 7-8.10-12). Jezus dając początek Kościołowi, zostawił mu sakramenty,
których sprawowanie powierzył Apostołom. Mogliście o tym przeczytać we
fragmencie Pisma Świętego. Pan Jezus zostawił nam także wskazówki w Piśmie
Świętym dotyczące sposobu sprawowania sakramentów. Chociaż ich forma
zmieniła się na przestrzeni wieków, to ich liczba nigdy nie ulegnie zmianie.

3. Rozwinięcie

Sakramentalny diament – katecheta rysuje na dużym brystolu oszlifowany stożek diamentu1.

Zadaniem uczniów jest napisanie na jego krawędziach, jakie sakramenty
przyjęli już w swoim życiu i jakie otrzymali łaski dzięki ich przyjęciu.
Puenta
Diament jest jednym z najdroższych i najtrwalszych kamieni świata. Każdy kolekcjoner szlachetnych kamieni pragnie go mieć w swoich zbiorach.
Niejednokrotnie musi włożyć wiele trudu i pracy, aby uzbierać odpowiednią
ilość pieniędzy na jego zakup, potem zaś troszczy się o niego i strzeże, aby go
1
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nie stracić. Podobnie jest z życiem chrześcijańskim. Już w sakramencie Chrztu
Świętego otrzymujemy taki maleńki diament, który z biegiem czasu i dzięki
przyjmowaniu kolejnych sakramentów rośnie. Kiedy już jest duży i piękny, my,
chrześcijanie, musimy się o niego nieustannie troszczyć i strzec go, aby nie stracił swojego blasku albo nie zaginął na drogach naszego życia.

4. Zakończenie

Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenia z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki

Pan Jezus dał Kościołowi siedem sakramentów, które mają pomagać człowiekowi w zbliżaniu się do Boga i pogłębianiu swojej wiary.

6. Praca domowa
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – Chwała Ojcu i Synowi.
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