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A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
na podstawie: Ewangelia według św. Mateusza 28, 20

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
na podstawie: Ewangelia według św. Mateusza 11, 28

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona
jesteś między niewiastami”. Ona rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz
anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz
i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte,
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”.
na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 1, 26b-38

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez
proroków.
List do Hebrajczyków 1, 1

Pan Bóg rzekł do węża: «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy
potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę…».
Księga Rodzaju 3, 15a

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam». Stworzył
więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił.
Księga Rodzaju 1, 26a. 27-28a

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A potem rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka.
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!». Stworzył więc Bóg człowieka:
stworzył mężczyznę i niewiastę. I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą
ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą
one pokarmem». A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
na podstawie: Księga Rodzaju 1, 1. 26-27. 29. 31a

KATECHEZA 5

KATECHEZA 6
KATECHEZA 7
KATECHEZA 8
KATECHEZA 9

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. Była tam Maryja i Jezus z uczniami. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Potem Maryja powiedziała
do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało tam sześć stągwi. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je
aż po brzegi. Potem Jezus powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, przywołał pana
młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. A ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
na podstawie: Ewangelia według św. Jana 2, 1-3. 5-10

Gdy Jan ujrzał Jezusa rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. [Jezus przyjął chrzest od Jana i] natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba
mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
na podstawie: Ewangelia według świętego Jana 1, 28
Ewangelia według św. Mateusza 3, 16-17

Boga nikt nigdy nie widział; [Syn Boży, Bóg-Człowiek], o Nim pouczył.
na podstawie: Ewangelia według św. Jana 1, 18

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem,
wpierw nim zamieszkali razem, Maryja poczęła z Ducha Świętego. Józefowi ukazał się
we śnie anioł i powiedział:
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi. Porodzi Ona Syna, któremu
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to, aby
się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Panna pocznie i porodzi
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami».
na podstawie: Ewangelia według św. Mateusza 1, 18-24a

Matka Boża odrzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu,
moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny. Święte jest Jego imię!».
na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 1, 46-49
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Słowo Boże jest ziarnem. Jaką jesteśmy glebą?
1. Bywa, że – jak ziemia przy drodze – wcale nie słuchamy słowa Bożego i od razu ulegamy słabościom albo złu, odwracając się od Bożej miłości.
2. Czasem jesteśmy jak ziemia skalista: słuchamy słów Boga i chętnie je przyjmujemy,
ale wystarczy, że ktoś nas wyśmieje albo skusi do czegoś innego i nasze ziarenko wysycha, bo nie dajemy mu zapuścić korzenia.
3. Zdarza się też, że smutki, zmartwienia i strach – albo pragnienie przyjemności i bogactwa – są jak ciernie i chwasty: zagłuszają w nas Boże słowo. Słyszymy je, ale nie jest
dla nas ważne.
4. A jeśli jesteśmy żyzną ziemią? Słuchamy uważnie słowa Bożego, rozumiemy je i przyjmujemy do swojego serca. To wielkie szczęście! Będziemy mieć tak dużo radości i miłości Bożej, by zasiewać Boże ziarno w innych! Może to będzie trzydzieści, sześćdziesiąt, a może nawet sto osób?
na podstawie: Ewangelia według św. Mateusza 13, 19-23

Ziarna
Siewca siał ziarno, sypiąc pełną garścią. Jedne ziarna padły na drogę, ale ptaki je wydziobały. Drugie – na skałę i tam zakiełkowały, jednak zaraz wyschły na słońcu, bo nie miały korzenia. Inne wpadły między ciernie, które nie podzieliły się z nimi ani ziemią, ani
słońcem i ziarenka nie wydały z siebie życia. Ale te, które znalazły się w żyznej ziemi,
urodziły kłosy, a w nich po trzydzieści, sześćdziesiąt, a nawet sto nowych ziaren!
na podstawie: Ewangelia według św. Mateusza 13, 3b-8

Gdy [Jezus] wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?».
Ewangelia według św. Marka 10, 17

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję: abyście się wzajemnie miłowali.
Ewangelia według św. Jana 13, 35. 15, 14. 17b

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im
tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże». I biorąc je w
objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Ewangelia według św. Marka 10, 13-14.16
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«Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie».
Ewangelia według św. Jana 11, 25b

Jezus dźwigał krzyż na Golgotę i tam został ukrzyżowany między dwoma złoczyńcami.
Podczas męki modlił się:
«Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią».
Około godziny szóstej Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha.
na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 23, 33-46

[Jezus rzekł:] «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
Ewangelia według św. Mateusza 18, 19-20

«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
na podstawie: Ewangelia według św. Jana 6, 35b

Pewnego dnia wielki tłum przyszedł za Jezusem nad brzeg Jeziora Galilejskiego. Tam
Jezus uzdrawiał chorych i nauczał aż do wieczora. Wszyscy ludzie byli głodni i zmęczeni.
Wtedy Jezus powiedział do Apostołów: «Wy dajcie im jeść». Apostołowie nie mieli jednak tyle pieniędzy, by kupić jedzenie dla wszystkich. Ale był w tłumie chłopiec, który
miał pięć bochenków chleba i dwie ryby. Przyniósł je Apostołom i Jezusowi. Jezus pomodlił się do Boga Ojca, a potem pobłogosławił chleby i ryby, podzielił je i przez Apostołów
rozdał wszystkim. W ten sposób pięcioma chlebami i dwiema rybami nakarmił więcej
niż pięć tysięcy ludzi. Z tego, co pozostało, zebrano dwanaście koszów resztek chleba.
Było to cudowne rozmnożenie chleba.
na podstawie: Ewangelia według św. Jana 6 i Ewangelia według św. Marka 6

Przyniesiono do Jezusa chorego człowieka, który nie mógł poruszać się o własnych siłach, bo był sparaliżowany. Dobrzy ludzie przynieśli go na noszach. Jezus, widząc ich
wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy ». A niektórzy nie
dowierzali. Jezus, znając ich myśli, powiedział: «Żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy
ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże
i idź do swego domu». On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok,
i wielbiły Boga.
na podstawie: Ewangelia według św. Mateusza 9, 2-7

Gdy [Jezus wchodził] do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych.
Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!». Na ten
widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem,
upadł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin [czyli człowiek obcy,
pogardzany przez Żydów]. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?
Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko
ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Ewangelia według św. Łukasza 17,12-19
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I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki:
Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba,
dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza,
Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.
Ewangelia według świętego Marka 3, 14. 16b-17a. 19

Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę,
a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono
Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił.
Ewangelia według św. Mateusza 8, 5-16

Jezus przyszedł do miasta Jerycho. A pewien bardzo bogaty człowiek, imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników, bardzo chciał Go zobaczyć. Jednak wokół Jezusa był tłum ludzi,
a Zacheusz był bardzo niski. Zacheusz pobiegł więc naprzód i wspiął się na drzewo, zwane
sykomorą, aby móc ujrzeć Jezusa. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł
do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.
Zacheusz zszedł z pośpiechem i rozradowany przyjął Jezusa w swoim domu. A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł
do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zabawić to, co zginęło”.
na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 19, -1-10

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wziął chleb i odmówił dziękczynienie, i błogosławieństwo. Potem chleb połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”.
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego
wszyscy, to jest moja Krew, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.
na podstawie: Ewangelia według św. Mateusza 26, 26-28

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów
do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do
nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze…”.
Ewangelia według św. Łukasza 11, 1-2a
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Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę,
a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono
Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił.
Ewangelia według św. Mateusza 8, 5-16

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki:
Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba,
dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza,
Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.
Ewangelia według św. Mateusza 8, 5-16

Gdy Jezus miał dwanaście lat wybrał się z Maryją i Józefem do Świątyni w Jerozolimie.
Po skończonych uroczystościach Jezus został w Jerozolimie. Maryja i Józef przeszli dzień
drogi, a wieczorem szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy nie znaleźli Jezusa, wrócili do Jerozolimy.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w Świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego
Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto z bólem serca szukaliśmy
Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”
na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 2, 41-50.
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Nie mogę w konfesjonale przekazywać Bożego odpuszczenia
grzechów, ale mogę…

Nie mogę głosić kazań i rekolekcji tak jak ksiądz, ale mogę…

Nie mogę jechać na misje, ale mogę wspierać misjonarzy…

KATECHEZA 32

KATECHEZA 33

KATECHEZA 33

KATECHEZA 33

KATECHEZA 33

KATECHEZA 33

KATECHEZA 33

KATECHEZA 33

KATECHEZA 34

Kocham Boga
KATECHEZA 35

Kocham bliźniego
KATECHEZA 35

KATECHEZA 39
KATECHEZA 40
KATECHEZA 43

Pewien człowiek schodził drogą z Jerozolimy do miasta, które leżało w dolinie, i wpadł
w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół
umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo człowiek, który posługiwał w świątyni, zobaczył go i minął. Pewien zaś
Samarytanin, człowiek obcy dla tych, którzy tam mieszkali, także wędrował tą drogą.
Gdy zobaczył poranionego, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany.
Potem wsadził go na swojego osła, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś
dnia dał gospodarzowi pieniądze i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja
oddam tobie, gdy będę wracał.
Pan Jezus mówi: „Idź, i ty czyń podobnie!”.
na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 10, 29-37

Przed swoją męką Pan Jezus udał się na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie.
Gdy przyszedł na miejsce, oddalił się od nich na odległość rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak
nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.
na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 22, 39-42. 44

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten
przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich cudów, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był
z Nim.” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z
Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.”
na podstawie: Ewangelia według św. Jana 3, 1-2. 5

Piosenka nr 30 „Kościół to nie tylko dom”

Piosenka nr 30 „Kościół to nie tylko dom”

Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota.
Kościół żywy i prawdziwy, to jest serc wspólnota.
Jedno serce, jedna dusza – to jest serc wspólnota.
Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu,
Tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z wielu.
Jedno serce, jedną duszę – tworząc jedność z wielu.
Kto się dzieli, tym co ma, z potrzebującymi,
ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi.
Jedno serce, jedną duszę – niebo czyni z ziemi.
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Jedno serce, jedną duszę – niebo czyni z ziemi.

Piosenka nr 30 „Kościół to nie tylko dom”

Piosenka nr 30 „Kościół to nie tylko dom”

Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota.
Kościół żywy i prawdziwy, to jest serc wspólnota.
Jedno serce, jedna dusza – to jest serc wspólnota.
Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu,
Tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z wielu.
Jedno serce, jedną duszę – tworząc jedność z wielu.
Kto się dzieli, tym co ma, z potrzebującymi,
ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi.
Jedno serce, jedną duszę – niebo czyni z ziemi.

Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota.
Kościół żywy i prawdziwy, to jest serc wspólnota.
Jedno serce, jedna dusza – to jest serc wspólnota.
Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu,
Tam przebywa Chrystus żywy, tworząc jedność z wielu.
Jedno serce, jedną duszę – tworząc jedność z wielu.
Kto się dzieli, tym co ma, z potrzebującymi,
ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi.
Jedno serce, jedną duszę – niebo czyni z ziemi.

KATECHEZA 45

KATECHEZA 47

KATECHEZA 47

KATECHEZA 47

KATECHEZA 48
KATECHEZA 53
KATECHEZA 57

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego
miasta. Udał się także Józef do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która spodziewała się dziecka. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go
w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze z owcami. Wtem stanął przy nich
anioł Pański i rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem urodził się wam Zbawiciel”. Pasterze udali
się więc z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. Potem wrócili, wielbiąc
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
na podstawie: Ewangelia według św. Łukasza 2, 1-20

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru,
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które
się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dzieje Apostolskie 2, 1-4
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