
Klasa 1Lg, 1Fg, 1Ag, 1Dg 

Szczęść Boże,  

Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy „Ojcze nasz….” 

TEMAT: Misja wspólnoty Chrystusowej uczniów. 

Dziś będziemy rozmawiać  o Kościele jako wspólnocie, do której należymy od momentu 

chrztu świętego. 

Proszę uzupełnij zdanie: Kościół to... 

Matka Teresa z Kalkuty zapytana przez dziennikarza, co należy zmienić w Kościele 

powiedziała: Ciebie i mnie. Następnie na zasadzie: pytanie-odpowiedź przypomniałam, że 

słowo "Kościół" oznacza "zwołanie", zgromadzenie tych, których zwołuje Słowo Boże, by 

utworzyli Lud Boży. Kościół ustanowił Jezus Chrystus, głosząc radosną nowinę i powołując 

apostołów z Piotrem na czele. Im zlecił kontynuację swojego dzieła. Po zmartwychwstaniu 

rozszerzył swoje polecenie "na wszystkie narody". Przede wszystkim Kościół zaistniał dzięki 

śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jako miejsce naszego uświęcenia i zbawienia. 

Duch Święty zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy uświęca Kościół, który osiągnie swoje 

wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich ludzi odkupionych. 

Na podstawie wskazanych wersetów biblijnych powiedz, czym jest Kościół. 

Ef 5,23-24; 1 Kor 3,16; 1 Kor 12,27; J 15,1; J 10,11; 1 P 2,5. 

Kościół jest: ...  Kościół podobny jest... 

https://wbiblii.pl/szukaj/Ef+5%2C23-24 

https://wbiblii.pl/szukaj/1+Kor+3%2C16-17 

https://wbiblii.pl/szukaj/1%20Kor%2012,12-27  

http://www.biblijni.pl/J,15,1-11 

https://wbiblii.pl/szukaj/J+10%2C10-11 

https://wbiblii.pl/szukaj/1+P+2%2C5 

 

zapraszam do odsłuchania 3 minutowego katechizmu czym jest Kościół? 

https://www.youtube.com/watch?v=4DgSfWLEKa8 

Jaki jest Kościół zależy ode mnie i od ciebie. Może rosnąć i może umniejszać się. Każdy z nas 
ma określone miejsce w Kościele, określone zadanie do wypełnienia. Odpowiedzialność za 
Kościół to również modlitwa za Kościół, modlitwa o jedność, o wierność Kościołowi, o to, 
abyśmy byli świadkami Chrystusa, o odwagę głoszenia zbawienia. Powinniśmy jednak przede 
wszystkim dziękować Bogu za Kościół, który jest darem Chrystusa dla każdego z nas. 

 

https://wbiblii.pl/szukaj/Ef+5%2C23-24
https://wbiblii.pl/szukaj/1+Kor+3%2C16-17
https://wbiblii.pl/szukaj/1%20Kor%2012,12-27
http://www.biblijni.pl/J,15,1-11
https://wbiblii.pl/szukaj/J+10%2C10-11
https://wbiblii.pl/szukaj/1+P+2%2C5
https://www.youtube.com/watch?v=4DgSfWLEKa8


Notatka  do zeszytu 

Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, którą założył i żyje w niej Chrystus, aby żyjąc 
sakramentami świętymi, Słowem Bożym i czyniąc miłosierdzie pod przewodem papieża 
doszła do zbawienia. Kościół jest: Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski. Moje zadanie w 
Kościele polega na ... .(proszę samemu dopisać) 

Proszę nie przesyłać odpowiedzi z tej pracy zakładam, że wszyscy napiszecie do zeszytu. 

Osoby które mają zaległe prace domowe bez oceny, proszę by w tym tygodniu uzupełnili 

braki. 

Dziękuję pozdrawiam Katarzyna Śmiałek. 


