
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Króluj nam Chryste! 

Witam Was bardzo  serdecznie i pozdrawiam! 

Moi Drodzy! 

Czas, który obecnie przeżywamy – czas zmagania się z epidemią koronawirusa spowodował,  iż nasze 

zajęcia także z katechezy odbywają się on – line. Zapewne otrzymaliście już materiały do pracy w domu 

przesłane Wam od innych nauczycieli naszej szkoły uczących przedmiotów humanistycznych lub także 

ścisłych. My także uczestniczący w katechezie chcemy pogłębiać naszą wiarę, a  przede wszystkim 

umacniać naszą osobistą  relację z Jezusem Chrystusem –  Mistrzem z Nazaretu – poprzez naszą 

modlitwę indywidualną bądź wspólnotową, uczestnictwo w życiu sakramentalnym i rozważanie Słowa 

Bożego, które napełnia nasze serca prawdziwą nadzieją i pokojem. Dlatego chciałbym zaproponować 

Wam kontynuację naszych katechez. Zachęcam i zapraszam Was w tym czasie, który obecnie 

przeżywamy do rozważania Słowa Bożego  w naszych rodzinach, aby to Słowo, które czytamy i 

rozważamy  umacniało w nas  wiarę, nadzieję i miłość  na drodze naszego życia.  

Katecheza 1 : Chrzest – nowe  życie w Chrystusie.  

‘’Kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem, hej…’’ 

Kiedyś byłeś dzieckiem. Rodzice przynieśli Cię do świątyni, abyś mógł przyjąć chrzest święty. Świadczą 

o tym opowiadania Twoich bliskich, zdjęcia, a może nawet film z tego obrzędu.  

Nie wiedziałeś wówczas, że właśnie zostałeś ochrzczony i otrzymałeś imię, a na Twym sercu zostało 

wyryte znamię dziecięctwa Bożego.  

PLAN DZIAŁANIA – SAKRAMENT CHRZTU 

Miejsce realizacji: kościół lub inne miejsce, gdy jest zagrożenie życia.  

Częstotliwość przyjmowania; Jeden raz w życiu.  

Istota chrztu; nowe narodzenie w Chrystusie.  

Formuła: ‘’P., Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego’’.  

Znaki: woda, krzyżmo, biała szata, świeca.  

Znacznie; odpuszczenie grzechu pierworodnego, łączność z Chrystusem i Kościołem.  

Pytanie 1 : Dlaczego chrzest nazywany jest bramą sakramentów? 

Odpowiedź; Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i 

bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Bez sakramentu chrztu nie można przyjmować 

pozostałych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie 

Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy włączeni w Kościół.  

Pytanie 2: Jakie konsekwencje ma dla chrześcijanina sakrament chrztu? 

-  Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy; grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, a także 

wszelkie kary za grzech.  

- Chrzest czyni człowieka nowym stworzeniem ( 2 Kor 5, 17) 



- Chrzest włącza nas w Kościół.  

- Chrzest jest sakramentalnym węzłem jedności wszystkich chrześcijan.  

- Niezatarte duchowe znamię. Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do 

Niego.  

Pytanie 3: Jak udziela się chrztu świętego? 

Odpowiedź; Chrztu udziela się bądź przez zanurzenie bądź przez polanie wodą. Wypowiadana jest 

formuła: ‘’(imię dziecka), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego’’.  

Pan Bóg mówi ; Mt 3, 13-17; Łk 3, 21-22.  

Zapamiętaj! 

Sakrament chrztu wszczepia nas w Mistyczne Ciało Chrystusa, jakim jest Kościół. Jesteśmy więc 

odpowiedzialni za rozwój Kościoła i za głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. Jako dziecko Boże 

mam zatem doskonalić samego siebie, troszczyć się o zbawienie innych, głosić Ewangelię o Królestwie 

Bożym, czyli szerzyć miłość, sprawiedliwość i pokój, żyjąc w przyjaźni z Bogiem, który jest bogaty w 

Miłosierdzie.  

Quiz biblijny  

Zapraszam Was do znalezienia chwili czasu na pogłębienie swojej wiedzy o tekście Słowa Bożego. Na 

zakończenie każdej naszej katechezy będę umieszczać zestaw pytań na temat Pisma Świętego, 

zachęcając tym samym każdego z Was do pogłębienie swojej wiedzy biblijnej i rozważania treści słów, 

które Pan Bóg kieruje do każdego z nas. Odpowiedzi przesyłajcie na mojego szkolnego e-maila.  

1. Jakie wydarzenie chrześcijanie świętują w czasie Wielkanocy? 

2. Która w Ksiąg Nowego Testamentu opisuje życie pierwszej wspólnoty chrześcijan? 

3. Który z ewangelistów rozpoczyna swoją Ewangelię słowami ‘’Na początku było Słowo’’? 

4. Która księga Nowego Testamentu zawiera opisy i wizje przyszłych wydarzeń? 

5. Jakie wydarzenie uważa się za narodziny Kościoła? 

6. Jaka znana mowa Jezusa zawiera 8 błogosławieństw? 

7. Czym stają się chleb i wino podczas Mszy świętej? 

 

 

Katecheza 2: Najważniejsze wydarzenia.  

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią nam Ewangeliści, był objawieniem ludzkości 

wypełnienia obietnic zbawienia. Ewangeliści szczegółowo piszą o tym, co czynił Jezus w Jerozolimie 

przed skazaniem Go na śmierć krzyżową. Swoje opowiadanie rozpoczynają od wydarzeń 

poprzedzających żydowskie obchody święta Paschy.  

Miejsce, w którym Jezus wraz ze swymi uczniami spożył wieczerzę, nazywamy Wieczernikiem. 

Wieczerzę tę chrześcijanie nazywają Ostatnią Wieczerzą.  

Pan Bóg mówi: Mt 28, 1-15 

Zapamiętaj! 



Wydarzenia Wielkiego Czwartku, Piątku,  Soboty i Wielkiej Niedzieli stanowią dla chrześcijan jedną 

całość: w te dni przeżywamy największe tajemnice naszej wiary. Radujemy się, że dla każdego z nas, 

Jezus zwyciężył Szatana, śmierć i grzech i przyniósł każdemu z nas zbawienie. Radujemy się z tego, że 

mamy szansę na niekończące się życie w Bożym królestwie. Ufamy, że Jezus, który po spełnieniu swego 

posłannictwa wrócił do domu Ojca, wstąpił do nieba, ma przygotowane mieszkanie w niebie, dla tych 

którzy są Mu wierni i przyjmują całym swoim sercem dar Jego miłości i miłosierdzia.  

Quiz biblijny  

1. Święty Mateusz pisze w swojej Ewangelii o Mędrcach ze Wschodu. Po czym poznali, że w 

Izraelu narodził się nowy Król? 

2. Pewien mężczyzna w mieście Jerycho wszedł na drzewo, by lepiej widzieć Jezusa. Kto to był? 

3. Który z królów Starego Testamentu tańczył i śpiewał w czasie procesji z Arką Przymierza? 

4. Najstarsze opowiadania Starego Testamentu opisują dzieje patriarchów. Wymień jednego z 

nich.  

5. Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy, która stała się najbardziej znaną modlitwą chrześcijan. 

Jak się ona nazywa? 

6. Jaki zawód wykonywali mężczyźni, o których święty Łukasz pisze w swojej Ewangelii, że przybyli 

jako pierwsi, by adorować nowo narodzone Dzieciątko? 

7. Która księga rozpoczyna Nowy Testament?  

 Film na święta: ‘’Boska interwencja’’ – Nie poddawaj się. Nie wycofuj się. Nie trać nadziei.  

Potęga wiary. Siła, by zwyciężyć.  

Przez sześć lat pracy jako szkolny trener footballu, Grant Taylor nie odnosił ze swoją drużyną żadnych 

sukcesów. Kryzysy zawodowy i osobisty powodują, że chce się poddać i rzucić wszystko. Dopiero 

niespodziewany gość skłania go do uwierzenia w potęgę wiary i nadziei. Grant odkrywa w sobie siłę, 

by wytrwać i dalej walczyć.  

 

 

 


