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BOŻA BUDOWLA 

JA - …………………………………… 

CIAŁO CHRYSTUSA 

JA - …………………………………… 

OWCZARNIA 

JA - …………………………………… 

WINNICA / KRZEW WINNY 

JA - …………………………………… 

 

Temat: Kościół wspólnotą ludzi w drodze do Boga. Nazwy i 

symbole Kościoła. 

Bóg, powołując człowieka do istnienia, powołał go do świętości. Zesłał swojego Syna, aby nas 

zbawił i uczynił z nas wspólnotę, w której On sam żyje i działa i w której nas uświęca. Bóg 

zesłał obiecanego Ducha Świętego swojemu Kościołowi, aby go ożywić i umacniać: 

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 

razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 

uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 

3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z 

nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4) 

Najważniejszą cechą Kościoła pierwszych chrześcijan było trwanie we wspólnocie: „Trwali oni w nauce apostołów i we 

wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.” 

1. Co to jest Kościół? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

2. Co Chrystus objawia w Kościele? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

3. Co jest podstawą wspólnoty Kościoła i co ją buduje? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

KOŚCIÓŁ – WSPÓLNOTA 
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Grupa 1 

9 My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. 10 Według danej mi łaski 

Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, 

jak buduje. (1 Kor 3, 9-10) 

4 Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i 

drogocennym, 5 wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte 

kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (1P 2, 4-5) 

Jakim symbolem posługują się apostołowie, mówiąc o Kościele? Do czego porównuje św. Piotr członków Kościoła? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Grupa 2 

11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, 

którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 

13  dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje 

Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 16 Mam także inne owce, 

które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 

pasterz. (J 10, 11-16) 

Jakim symbolem posługuje się Ewangelista mówiąc o wspólnocie Kościoła? Kim my jesteśmy w Kościele? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Grupa 3 

1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym1, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie 

nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście 

czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl 

nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 

będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i 

uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. (J 15, 1-6) 

Jak nazywa siebie Pan Jezus? Jak nazywa nas? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
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Katecheza – materiał pomocniczy                   

© 2015 Polscy Katecheci w Chicago 

 

 

 

Grupa 4 

12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią 

jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 13 Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno 

Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 

 

Jak apostoł nazywa wspólnotę Kościoła? Kim my jesteśmy w Ciele Chrystusa? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
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Pytania dodatkowe: 

Dlaczego ważne jest, aby Kościół tworzył wspólnotę ludzi zdążających do Boga? 

W czym w dzisiejszych czasach ma się przejawiać wspólnotowe życie w Kościele? 

Czego oczekujesz od Kościoła, jako wspólnoty ludzi bliskich ci przez chrzest święty? 

Jaką rolę w budowaniu parafialnej wspólnoty możesz odegrać ty i twoi rówieśnicy? 

 

 


