Wydawnictwo WAM
KLASA 6 „Jestem twoim Zbawicielem” − linki do nagrań
Katecheza 3.
„Ludu kapłański, ludu królewski”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=Xbq_xV43SFk
Katecheza 5.
„Patrzę na ptaki i liście polne / Abyśmy byli jedno”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=O_0_ou6PHp4
Katecheza 6.
„Idź, Mojżeszu”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=gEmaKpenlj0
„Ruszaj tam”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=gEmaKpenlj0
Katecheza 7.
„Ruszaj tam”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=gEmaKpenlj0
„Słuchaj, Izraelu”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=iGGyimyGLdc
UWAGA: warto zapoznać się z fragmentami książki Bruny Costacurty „Król Dawid”, link
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/dawid_01.html [dostęp: 12.11.2020]
Katecheza 8.
„Ruszaj tam”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=gEmaKpenlj0
Katecheza 10.
„Słuchaj, Izraelu”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=iGGyimyGLdc

Katecheza 11.
Materiały o Mateuszu Farinie, np.:
https://www.matteofarina.com/pl/matteo-pl/profil-biograficzny/ oraz
https://adeste.org/usmiech-wiary-czcigodny-sluga-bozy-mateusz-farina/
Warto przeczytać: ks. Tadeusz Hanelt, Jozjasz, „Przewodnik Katolicki” 35/2007; źródło:
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-35-2007/Wiara-i
-Kosciol/Jozjasz [dostęp: 14.11.2020].
Katecheza 12.
krótki film o Księdze Jeremiasza (8 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=EAAvI64ifyQ
Katecheza 15.
nagranie wypowiedzi o historyczności Jezusa (opcjonalnie): ks. prof. Roman Rogowski:
https://youtu.be/e8wuDaQqZ3Y?t=14
Katecheza 16.
„Archanioł Boźy, Gabryjel”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=En22u3Eu44g
wydruk postaci Maryi Niepokalanej oraz Matki Bożej w ciąży:
np.
https://favpng.com/png_view/mary-feast-of-the-immaculate-conception-rosary-mass-catholici
sm-png/jLBdMDH0# oraz
https://pl.aleteia.org/2020/12/12/maryja-w-ciazy-w-malarstwie-znacie-te-obrazy-galeria/
Warto zapoznać się z: „Dokument Ukryte życie Jezusa Chrystusa Chrystus Zbawiciel PL”
https://www.youtube.com/watch?v=HrHeTyz6GKA [dostęp: 05.09.2020]
Katecheza 17.
Zwięźle o judaizmie i świętach żydowskich:
http://www.izrael.badacz.org/kultura/judaizm.html [dostęp: 12.02.2021]

O imieniu Jezus:
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2002/Przewodnik-Katolicki-51-2002/Przewo
dnik-liturgiczny/Bog-zbawia
Katecheza 18.
„Wody Jordanu”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=23hNLo5mC3U
„Jezus, najwyższe Imię”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=0RLQhANdNfM
UWAGA: Warto zapoznać się z:
„Co to znaczy Mesjasz” https://ojciecjakub.pl/biblia/co-to-znaczy-mesjasz/ [dostęp:
16.02.2021] oraz tekst o miejscu chrztu Jezusa
https://ojciecjakub.pl/archeologia/tam-jezus-zostal-ochrzczony-ale-nie-tylko/ [dostęp:
16.02.2021].
Końcowe konkluzje http://www.mariuszrosik.pl/?p=5940 [dostęp: 16.02.2021].
Uczniom można przedstawić obraz: https://www.youtube.com/watch?v=uXnPSOMZM30
Katecheza 19.
ilustracje biblijne:
https://www.bibliawobrazach.pl/search/?s=pierwszy+cud+ [dostęp: 17.02.2021]
pieśń do tańca „Król królów, Pan panów”, np.:
https://youtu.be/UP1aImw4HDY?t=31 lub https://www.youtube.com/watch?v=Syp-zUVcTk4
[dostęp: 17.02.2021]
UWAGA: Całościowe omówienie perykopy:
http://www.biblista.pl/ukryte/czytelnia-biblijna/5564-wesele-w-kanie-galilejskiej-j-21-12.html
[dostęp: 17.02.2021] .
Katecheza 20.
nagranie Ewangelii
https://www.youtube.com/watch?v=KDPyiWhelgs (od 34:15 do 36:02) [dostęp: 14.02.2021]
krótki film o Karolu Acutisie:
https://www.youtube.com/watch?v=CKShEBSieeE [dostęp: 14.02.2021]

„Barka”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=DRet9MxPRWo
lub
„Pieśń Apostołów”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=NYEpK54Q3jU
UWAGA: Warto przeczytać:
https://kapszlak.kapucyni.pl/tresci-nasze-zycie/6705-powolanie [dostęp: 14.02.2021]
https://www.teologia.pl/Biblia_k/lk_05.htm [dostęp: 14.02.2021]
materiały dla katechety na temat Karola Acutisa:
https://carloacutis.pl/; https://www.youtube.com/watch?v=tIE-Kdn3iRU&feature=emb_title
[dostęp: 14.02.2021]
Katecheza 21.
ilustracje biblijne, np.
https://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-039-parable-builders/
„Panie, my Twoje dzieci”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=kpC0q6PqhMk
Warto przeczytać:
https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/nie-wystarczy-jedynie-sluchac-slowa-bozego,
376352
https://www.biblista.pl/ukryte/pytania/295-pytania-do-biblii/1845-193-co-to-znaczy-qsuchaqpwt-51.html
Katecheza 22.
„Chciałeś, Panie, bym wypłynął”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=cYYrOIjHTLk
„Nie bój się, nie lękaj się”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=QXk-Ql7dlCk
Katecheza 23.

„Nie bój się, nie lękaj się”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=QXk-Ql7dlCk
Katecheza 24.
„Przymnóż nam wiary”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=G-Y4YxYuL-g&feature=emb_logo
Katecheza 25.
„Nie bój się, nie lękaj się”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=QXk-Ql7dlCk
Katecheza 26.
„Chlebem niebieskim”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=F7EgjcpO7NQ
UWAGA: Krótkie, ciekawe myśli o tym cudzie:
https://parafiakielpino.pl/2012/07/cudowne-rozmnozenie-chleba.html
Katecheza 27.
„Jestem tu, by wielbić”, np.
https://www.youtube.com/watch?v=zumBCYS8GRk
Katecheza 28.
Uwaga: Warto przeczytać ciekawą egzegezę Ewangelii
https://biblia.wiara.pl/doc/436979.Przemienienie-na-gorze-Tabor i krótki biogram
Frassatiego: https://lodz.dominikanie.pl/bl-pier-giorgio-frassati/
Katecheza 31.
„Nie bój się, nie lękaj się”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=QXk-Ql7dlCk
Katecheza 32.
„Ja wierzę, że to Jezus”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=HciBxS_WEfM

Warto przeczytać: List apostolski papieża Franciszka Aperuit illis, w którym ustanawia
Niedzielę Słowa Bożego:
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-pr
oprio-20190930_aperuit-illis.html
Katecheza 33.
„Ja wierzę, że to Jezus”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=HciBxS_WEfM
Katecheza 34.
„Niech nas ogarnie łaska”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=e6ZrjmJIMJI
lub
bit.ly/39kbDLq
Katecheza 36.
„O, Panie, Ty nam dajesz”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=IkS1y7q1tGQ
Warto przeczytać tekst ks. Michała Lubowickiego „Przeistoczenie. Kiedy chleb przestaje być
chlebem? I co się dzieje na ołtarzu?”; link:
https://pl.aleteia.org/2018/03/11/przeistoczenie-kiedy-chleb-przestaje-byc-chlebem-i-co-sie-d
zieje-na-oltarzu/
Katecheza 37.
obrazy, te same, co w podręczniku na s. 108: B. E. Murillo, Powrót syna marnotrawnego,
oraz obraz Rembrandta pod tym samym tytułem (najlepiej wyświetlone na ekranie), np.:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Return_of_the_Prodigal_Son_1667-1670_Murillo.j
pg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt-The_return_of_the_prodigal_son.jpg
Katecheza 39.

obraz do wyświetlenia W. H. Hunta „Światłość świata” np.:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hunt,_William_Homan_-_The_Light_of_the_Worl
d_-_1853-54.jpg

Katecheza 40.
obraz do wyświetlenia: F. M. Brown, „Jezus myje stopy św. Piotrowi”, np.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jesus_washing_Peter's_feet.jpg
Katecheza 46.
„Duszo Chrystusowa”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=yZ4EiLxkyaY
Katecheza 53.
„Jezus Chrystus moim Panem jest”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=irkRL6e8kaE
Katecheza 54.
„Oto Pan Bóg przyjdzie”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=y4x8ufCPslk
Katecheza 57.
Obraz „Chrystus na pustyni”:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystus_na_pustyni_(obraz)#/media/Plik:Kramskoi_Christ_dan
s_le_d%C3%A9sert.jpg
„Na pustynię wywiedź mnie”,
np.: https://www.youtube.com/watch?v=1vi9c0jvNZU
Katecheza 58.
„Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy”, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=DdnAK3wtQpM
Katecheza 60.
„Przybądź, Duchu Święty”, np.:

https://www.youtube.com/watch?v=k4nnpWVyeRM

