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Katecheza 3 

Temat: Boże Miłosierdzie.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Króluj nam Chryste! 

Witam Was bardzo serdecznie! 

Drodzy Uczniowie! 

Nasza kolejna katecheza ma miejsce w czasie w którym świętujemy 

oktawę świąt Wielkiejnocy i jako wielka rodzina dzieci Bożych – 

wspólnota Kościoła – trwamy w radości ze Zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa – naszego Pana i Zbawiciela.  

Właśnie Wielkanoc jest to dla nas chrześcijan najważniejsze święto.  

Obchodzimy właśnie tego dnia Zmartwychwstanie Jezusa, które jest 

sercem naszej wiary. Wielkanoc jest poprzedzona przez Wielki 

Tydzień. We Wielki Czwartek wspomina się Ostatnią Wieczerzę 

Jezusa; w Wielki Piątek śmierć Jezusa na krzyżu (Droga Krzyżowa i 

adoracja krzyża); w Wielką Sobotę wieczorem, czyli w Wigilię 

Paschalną świętuje się nadchodzące Zmartwychwstanie, tak samo jak 

w Niedzielę Wielkanocną.  

Jak znaleźć słowa dla opisania tak niesłychanego wydarzenia: Jezus 

powstał po śmierci? Pierwsi chrześcijanie używali kilku: słowa, które 

znaczy ‘podniósł się, powstał’, oraz innego, które znaczy ‘zbudził się’. 

Tłumaczy się je przez ‘zmartwychwstał’, ‘został wskrzeszony’.  

Tak więc podstawowe znaczenie greckiego anastasis, tłumaczonego 

‘zmartwychwstanie’ to ‘podniesienie się’. Tak więc Jezus ‘’podnosił’’ 

chorych, a sam ‘’podniósł się’’ z martwych.  

Ewangelista św. Mateusz opowiada tylko o dwóch zjawieniach się 

Jezusa zmartwychwstałego: wobec kobiet i wobec uczniów w Galilei. 



Ta powściągliwość ma wyjaśnienie. Gdyby opisywał wiele zjawień, 

mogłoby się wydawać, że pokazuje Jezusa, który po prostu wrócił do 

takiego życia, jak przed śmiercią. Ewangelista chce nam powiedzieć 

co innego: Jezus wskrzeszony z martwych żyje teraz innym życiem, 

nowym i bez kresu, u Boga. Został wywyższony, należy do świata 

niebiańskiego. Jednocześnie przyrzekł: ‘’A oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aż do końca świata’’. Przeciwnicy uczniów nie chcieli 

tego zaakceptować; dlatego rozpowszechnili fałszywą plotkę, że ciało 

Jezusa zostało skradzione.  

Jezus wskrzeszony, dlaczego? 

Jezus rzeczywiście zginął na krzyżu. Jego bliscy złożyli ciało w 

grobowcu. Jednak trzy dni później wrócił do życia, powstał. Mówi się, 

że zmartwychwstał. Ukazał się świadkom: Marii Magdalenie, 

apostołom, uczniom w drodze do Emaus i jeszcze innym. Na wierze w 

ich świadectwo została zbudowana wiara chrześcijańska.  

Zmartwychwstanie to pewien sposób stwierdzenia, że śmierć nie ma 

ostatniego słowa: życie wygrało. To przesłanie dotyczy wszystkich 

ludzi; wszystkim przyrzeczono przeżyć zmartwychwstanie, jak Jezus.  

Za każdym razem, gdy po doświadczeniu porażki życie zaczyna się na 

nowo, wszyscy przeżywamy znaki zmartwychwstania. 

Zmartwychwstanie jest ostatecznym zwycięstwem nad tym, co nam 

przeszkadza żyć w pełni szczęśliwie. Ale Bóg nie sprawia go całkiem 

sam. Oczekuje od każdego człowieka uczestnictwa w swoim planie. 

Ludzie mają słuchać Boga i przezwyciężać to, co ich czyni smutnymi i 

nieszczęśliwymi.  

‘’A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim 

braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą’’. (Mt 28, 10).  

Niedziela Bożego Miłosierdzia  

Druga Niedziela Wielkanocna, to właśnie Niedziela Miłosierdzia 

Bożego.  



‘’Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny’’.  

Święto Miłosierdzia Bożego – podstawą dla wprowadzenia tego 

obchodu liturgicznego była wola Pana Jezusa objawiona św. 

Faustynie Kowalskiej (1905 – 1938) – ‘’Ja pragnę, aby było 

Miłosierdzia Święto’’. (‘’Dzienniczek’’, nr 49). Słowa wzywające do 

jego wprowadzenia usłyszała po raz pierwszy w 1931 r. Wielkim 

propagatorem święta był spowiednik s. Faustyny – ks. Michał 

Sopoćko.  

Niedziela Bożego Miłosierdzia w pragnieniu Pana Jezusa ma być 

‘’ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 

biednych grzeszników’’ (Dzienniczek’’, nr 699). Warunkami 

skorzystania z łask szczególnie przypisanych na ten dzień są: stan łaski 

uświęcającej oraz przystąpienie do Komunii św. Konieczna jest też 

ufność w Bożą dobroć oraz miłość bliźniego wyrażająca się przez 

czyny. ‘’Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi 

zupełnego odpuszczenia win i kar’’ (Dzienniczek, nr 300). 

Odpowiednie przygotowanie do święta ma zapewnić nowenna z 

Koronki do Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna się ona w Wielki Piątek.  

Biała szata chrzcielna jest symbolem świętości. Neofici, uroczyście ją 

zdejmując, wyrażali wolę, by do niej dążyć. Takie bowiem jest 

powołanie każdego chrześcijanina – każdego z nas. Święto 

Miłosierdzia Bożego ma nam uświadomić, że pokonanie grzechu jest 

możliwe. Nie dokonamy jednak tego sami. Trzeba zwrócić się o 

pomoc do naszego Pana. On przywróci blask naszych szat ‘’wodą, 

która usprawiedliwia dusze’’ (por. ‘’Dzienniczek’’, nr 299).  

Koronka Miłosierdzia – modlitwa podyktowana przez Jezusa świętej 

siostrze Faustynie  

Sam Jezus Chrystus nakazał Faustynie modlić się szczególnymi 

słowami i w szczególny sposób. Jest to koronka do Bożego 

Miłosierdzia, czyli rozważanie Bożej miłości przez kontemplację. 

Koronka jest wzorowana na modlitwie różańcowej, ale jej treścią jest 



przede wszystkim medytacja nad miłosierdziem Boga. Faustyna 

bardzo często odmawiała tę modlitwę za zatwardziałych grzeszników, 

za tych, którzy żyją tak jakby Boga nie było i za tych, którzy Boga nie 

znają. Nie jeden raz doświadczyła olbrzymiej skuteczności  tej 

modlitwy i spełnienia się Bożych obietnic.  

‘’Córko Moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci 

podałem. Przez odmawianie tej koronki, podoba Mi się dać wszystko 

o co mnie prosić będą. Zatrwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać 

będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie 

szczęśliwa. (…) Dusze, które odmawiają tę modlitwę mają 

pierwszeństwo do Mojego litościwego Serca, one mają 

pierwszeństwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, 

która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała 

zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała 

dobroci Mojej’’.  

‘’Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest 

ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Jest to 

najważniejsza zasada w praktykowaniu nabożeństwa do Bożego 

Miłosierdzia. Łaski, o których mówi Jezus, należy rozumieć w 

szerszym znaczeniu. Chodzi nie tylko o łaskę uświęcającą, ale i pokój 

wewnętrzny, zwłaszcza w godzinie śmierci, o uspokojenie ludzkości i 

wszystko, co Jezus obiecał za praktykowanie nabożeństwa. Dlatego 

wielbienie Boga w Jego miłosierdziu przede wszystkim budzi w nas 

ufność, która odgrywa tak znaczącą rolę w życiu każdego człowieka.  

Św. Jan Paweł II podczas XVII Światowych Dni Młodzieży w Toronto – 

Downsiew  Park, 28 lipca 2002 roku skierował do młodych 

następujące słowa: ‘’Wy jesteście naszą nadzieją, młodzi są naszą 

nadzieją. Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei! Oprzyjcie na niej swoje 

życie! Nie jesteśmy sumą naszych słabości i błędów; jesteśmy sumą 

miłości Ojca do nas i naszej realnej zdolności stania się obrazem Jego 

Syna.  



W USA , gdy po raz pierwszy zorganizowano olimpiadę dla 

niepełnosprawnych, w biegu na 100 m uczestniczyło kilkanaście osób. 

Z trudnością poruszali się na nogach. W momencie gdy wszyscy 

wystartowali, jeden pozostał daleko w tyle. Wtedy zawodnik 

biegnący na czele peletonu obejrzał się za siebie i zobaczył, że jego 

kolega ma poważne trudności i zupełnie sobie nie radzi. Wrócił do 

niego i razem próbowali biec do mety. Po chwili inni, gdy zobaczyli 

dwóch zawodników usiłujących dogonić peleton, zwolnili, podeszli do 

nich i trzymając się za ręce razem weszli na metę.  

Za każdym razem, kiedy przypominam sobie to wydarzenie uświadamia mi ono, 

że jeśli nie zwyciężymy wszyscy to nikt nie zwycięży. Dlatego tak ważna jest 

nasza modlitwa za siebie nawzajem, za każdego człowieka, którego Pan Bóg 

stawia na naszej drodze i za cały świat, abyśmy potrafili całym naszym życiem – 

naszym sercem przyjąć dar Bożej Miłości i tej Miłości zaufać w każdej chwili 

naszego życia, w każdej sytuacji, zaufać z całego naszego serca.  

Quiz biblijny  

1. Jaka księga w Nowym Testamencie następuje po Ewangeliach:  

a/ Dzieje Apostolskie  

b/ List do Rzymian 

c/ Apokalipsa  

2. Jakim obrazem ze Starego Testamentu posługuje się autor Psalmu 23, 

pisząc o Panu Bogu: 

‘’Pan jest…’’ 

a/ moim Skałą 

b/ moim Pasterzem  

3. Ile psalmów znajduje się w Piśmie świętym:  

a/ 70                b/ 120           c/ 150 

4. Która z Ewangelii zawiera najwięcej cytatów ze Starego Testamentu? 

5. W opowiadaniu o Bożym Narodzeniu w Ewangelii św. Mateusza jest 

mowa o Trzech Mędrcach ze Wschodu. Jakie podarunki przynieśli oni 

nowo narodzonemu Dzieciątku:  



a/ złoto, kadzidło i mirrę 

b/ worek złotych pieniędzy 

6. Jaką historią rozpoczyna się Stary Testament? 

7. W Nowym Testamencie zapisanych jest wiele uzdrowień dokonanych 

przez Jezusa. Które z poniższych zdań było najczęściej wypowiadane 

przez Jezusa po uzdrowieniu:  

a/ ‘’Twoja wiara cię uzdrowiła’’.  

b/ ‘’Nawracaj się i czyń pokutę’’.  

c/ ‘’To jest dowodem dla ciebie’’.  

Odpowiedzi proszę przesyłać na mojego szkolnego e-maila.  

Drodzy Uczniowie! Proszę Was także  o przygotowanie dwóch prac zaliczeniowych ten 

semestr naszej pracy na katechezie:  

1. ‘’Twoje życie to mecz. Opracuj strategię wygranej.  

2. Jak przygotowujesz się do meczu a jak do sakramentu pokuty i pojednania?  

Pracę proszę przesyłać na mojego szkolnego e-maila do 20.05.2020 r. /środa/  

Film na weekend: ‘’Czy naprawdę wierzysz? Prawdziwa wiara wymaga działania’’.  

Film Czy naprawdę wierzysz? To opowieść o potężnym darze, który drzemie w człowieku i 

tylko czeka, by go użyć.. kolejne dzieło twórców porywającej ekranizacji Bóg nie umarł.  

Matthew nie może otrząsnąć się z wrażenia, jakie wywarło na nim spotkanie z odważnym 

ulicznym kaznodzieją. Kiedy wreszcie pojmuje, jak ma wyglądać jego życie, zaczynają się 

dziać prawdziwe cuda, o których wcześniej nie marzył. W trudnych sytuacjach wzywa mocy 

Bożej, a ta dotyka nie tylko jego, lecz także ludzi, którzy pojawiają się na jego drodze: 

bezdomną dziewczynę w ciąży, zawsze racjonalnego doktora czy mężczyznę umierającego na 

szpitalnej izbie przyjęć. Wszystkie te historie są częścią planu, którego scenariusz mógł 

napisać tylko Bóg.  

Potęga wiary, siła nadziei, odwaga świadectwa. Czy naprawdę wierzysz? To więcej niż film. 

To pytanie, na które każdy musi sobie sam odpowiedzieć.  

Zachęcam do obejrzenia! Naprawdę świetny film! 

Naszą obecną katechezę chciałbym zakończyć słowami pieśni zespołu małe TGD z płyty 

‘’Góry do góry’’ – ‘’Jestem Twój’’.  

WIEM, ŻE ODDAŁEŚ 

ZA MNIE ŻYCIE SWOJE 

DZIŚ PRZYJMIJ MOJE 

JEZU JESTEM TWÓJ 

 



NIE CHCĘ UCIEKAĆ  

TY MNĄ POKIERUJ  

JEZU JESTEM TWÓJ 

ŁASKA TWA  

DOTYKA MNIE  

PRZESZŁOŚĆ ZAMYKAM  

NOWY RODZĘ SIĘ 

JESTEM TWÓJ  

NA ZAWSZE TWÓJ 

NIEBO OD DZIŚ  

OTWARTE DLA MNIE JEST  

WIEM ŻE NA SIEBIE  

WZIĄŁEŚ MOJE GRZECHY  

DZIŚ NIECH WYPEŁNI  

MNIE TWÓJ ŚWIĘTY DUCH  

JAK TO WYRAZIĆ  

JAK MAM CI DZIĘKOWAĆ  

ZA ŻYCIE NOWE  

JEZU JESTEM TWÓJ  

‘’Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojej nieskończonej miłości. 

Dziękujemy, że zawsze jesteś obecny w naszym życiu. Dziękujemy za dar 

Twojego pokoju, którym napełniasz nasze serca. Amen’’.  

Pozdrawiam! 

Wszystkiego dobrego! 

Wasz katecheta 

Paweł Sitarek  

 


