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Katecheza 6 

Temat: Maryja w roku liturgicznym.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Króluj nam Chryste! 

Witam Was bardzo serdecznie! 

‘’Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 

swoim sercu’’ (Łk 2, 19).  

Moi Drodzy! 

Trwamy jako wielka rodzina dzieci Bożych – wspólnota Kościoła w 

czasie w którym radujemy się, ze zmartwychwstania Pana Jezusa i z 

Jego Obecności pośród nas. On żyje! Zmartwychwstał! Jest obecny w 

naszym  życiu i cały czas umacnia nas swoją łaską abyśmy nieustannie 

trwali w Jego miłości.  

Dzisiaj podczas tej naszej pierwszej katechezy chciałbym abyśmy 

spojrzeli na także na obecność Maryi w naszym życiu i Jej troskę o 

każdego człowieka.  

Ileż kościołów, kaplic i szkół jest poświęconych Maryi! Wszędzie w 

świecie Maryja jest z zapałem wzywana na modlitwie. Tymczasem, 

gdyby Jezus nie zmartwychwstał nie wiedzielibyśmy nic o  Niej.  

O Maryi wiadomo niewiele. Czterej ewangeliści nie rozpisują się za 

bardzo na Jej temat. Św. Łukasz jest tym z ewangelistów, który mówi 

nam o Niej najwięcej. Według Jego ewangelii wizyta anioła Gabriela 

zmieniła Jej życie. Wypowiedziane ‘’Tak’’ Maryi zmieniło świat. Dzięki 

Niej Bóg stał się człowiekiem. Ewangelie stwierdzają, że przyjście na 

świat Jezusa dokonało się w niezwykły sposób, bez udziału 

mężczyzny. To, co jest na Jej temat stwierdzone w Biblii i stanowi 

treść wiary Kościoła, wypływa z tego, co chrześcijanie na samym 

początku wiedzieli o Jezusie: odkrywając w Nim Syna Bożego, doszli 



do stwierdzenia wyjątkowości Jego Matki, Maryi: jest dziewicą bez 

grzechu, nie poznała śmierci… 

Rozważając Ewangelie, pierwsi chrześcijanie od razu dostrzegli 

wielkość Maryi. Wybrał ją Bóg, a ona Mu zaufała.  

‘’W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z 

rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja’’. (Łk 1,26-27).   

Nazaret w czasach Jezusa był tylko sporą wioską w Galilei, w regionie 

lekceważonym przez  Żydów z racji znacznej liczby pogan. Dziś 

Nazaret jest miastem w Izraelu i odznacza się przewagą obywateli 

izraelskich narodowości arabskiej.  

‘’Lecz anioł rzekł do Niej: ‘’Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 

u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.’’ 

(Łk 1, 30-31).  

Słowo ‘’anioł’’ pochodzi z greki i oznacza wysłańca. Aniołowie są 

posyłani przez Boga, żeby mówili  i działali w Jego imieniu.  

Biskupi zebrani na soborze w 431 roku uroczyście ogłosili, że Maryja 

jest Matką Bożą. Ta deklaracja dotyczy przede wszystkim Jezusa. Dla 

Kościoła było to potwierdzenie, że Jezus jest prawdziwym 

człowiekiem, jako narodzony z kobiety, i naprawdę Bogiem.  

W tej samej epoce św. Augustyn, czołowy filozof chrześcijański, 

stwierdził to, co wielu myślało już wcześniej. Według niego, Maryja 

została wybrana przez Boga jako Ta, która nie próbowała nigdy 

zgrzeszyć przeciwko Niemu. Nieobarczona grzechem pierwszych 

rodziców, pozostała bezgrzeszna i czysta. Pozostała nietknięta, wolna 

do grzesznych pragnień i całkowicie oddana Bogu. 

Noszące Chrystusa ciało Maryi było czyste. Od początku 

średniowiecza chrześcijanie coraz powszechniej wnioskowali, że ciało 

Maryi wraz duszą znalazło się w niebie. Maryja  wzięta do nieba żyje 

w chwale Bożej jako pierwsza spośród chrześcijan.  



Uroczystości i święta maryjne: 

- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) 

- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia) 

- Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej – 2 lutego) 

- Uroczystość Królowej Polski (3 maja) 

- Święto Matki Kościoła (dzień po Zesłaniu Ducha Świętego) 

- Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) 

- Święto Narodzenia NMP (8 września) 

- Święto Matki Bożej Różańcowej (7 października) 

- Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi (pierwsza sobota 

miesiąca) 

Drodzy Uczniowie! 

Niebawem rozpoczniemy nowy miesiąc – maj. Miesiąc ten jest 

szczególnym czasem, kiedy chcemy wspólnie jako wspólnota Kościoła 

trwać na modlitwie rozważając tajemnice różańca świętego. 

Pragniemy ofiarowywać swoje życie i życie naszych najbliższych a 

także całą naszą ojczyznę – Polskę jak również i cały świat opiece 

Maryi, aby zapewnić Ją o swojej miłości, wyprosić wsparcie i 

niezbędne łaski, bym móc odwzajemnić miłość Pana Boga.  

Rozważając tajemnice różańca świętego dziękujmy także Maryi za Jej 

matczyną opiekę nad każdym z nas, nad naszymi najbliższymi i nad 

całym światem, abyśmy każdego dnia potrafili tak jak Maryja 

rozważać w naszych sercach słowo, które ma moc przemienić nasze 

serca, słowo, które kieruje do nas Pan Bóg.  

Quiz biblijny 

1. Uzupełnij werset z Psalmu: ‘’Naucz nas liczyć dni nasze…’’. 

a/abyśmy osiągnęli mądrość serca 



b/ abyśmy byli święci  

c/ abyśmy byli mocni 

2. Jakie trzy Ewangelie nazywamy synoptycznymi? 

3. W Ewangelii św. Mateusza Jezus wylicza uczynki miłosierdzia. 

Wymień dwa. 

4. Jak nazywa się Ziemia Obiecana, do której wszedł naród Izraela:  

a/ Moab 

b/ Edom 

c/ Kanaan 

5. Jak nazywał się anioł, który według Ewangelii św. Łukasza 

zwiastował Maryi, że pocznie i porodzi Syna? 

6. Gdzie stała świątynia narodu izraelskiego? 

7. W jakim mieście dorastał Chrystus? 

 

Katecheza 7 

Temat: ‘’Być zawsze zjednoczonym z Jezusem – oto mój plan na 

życie’’ – historia Carla Acutisa. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Króluj nam Chryste! 

Drodzy Uczniowie! 

Podczas naszej drugiej katechezy w tym tygodniu chciałbym 

przybliżyć Wam osobę młodego człowieka, piętnastoletniego 

geniusza komputerowego, który jest kandydatem na ołtarze – 

mowa o Carlu Acutisie – zwyczajnym nastolatku, który tak jak 

wielu jego rówieśników uwielbiał kreskówki, filmy i gry 

komputerowe.  

- Carlo Acutis przychodzi na świat 3 maja 1991 r. w wielkiej metropolii 

angielskiej w Londynie. 

- Jego chrzest odbył się niedługo po narodzinach, 18 maja, w kościele 

w Londynie pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, do której później 

Carlo będzie miał szczególne nabożeństw.  



- Ci, którzy go znali, już od najmłodszych lat dostrzegali, że ma wielką 

łatwość komunikowania się, co przysparzało mu sympatię każdego, 

kto go poznał.  

- Był bardzo spontaniczny, zawsze otwarty na potrzeby innych oraz 

bezkonfliktowy, ponieważ zgadzał się ze wszystkimi.  

- Jego wielką zaletą było właśnie zjednywanie sobie sympatii innych – 

był lubiany przez wszystkich.  

- Nigdy nie kaprysił i zawsze był w dobrym humorze.  

- Carlo gotowy był nieść pomoc wszystkim, których spotkał na swej 

drodze.  

- Był bezpośredni i łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi.  

- W sposób naturalny potrafił sprawić, że ludzie dobrze się czuli w jego 

towarzystwie.  

- Carlo zajmował się rzeczami, które nie były typowe dla dzieci w jego 

wieku: spędzał wiele czasu na pisaniu programów informatycznych, 

aby pomóc swoim kolegom.  

- Wszyscy, którzy znali Carla, dostrzegali, że ma niezwykłą zdolność 

szybkiego przyswajania wiedzy.  

- Carlo robił z pasją wszystko, począwszy od rzeczy prostych, takich jak 

gotowanie.  

- Carlo lubił oglądać filmy akcji i kryminały oraz teleturnieje 

telewizyjne, w których zawodnicy odpowiadali na pytania z bardzo 

różnych dziedzin.  

- Ci, którzy znali Carla, zauważali, jak bardzo cenił wartość życia oraz 

nauczanie Kościoła: ‘’Poświadczam, że Carlo zawsze bronił 

najsłabszych: podzielał stanowisko Kościoła wobec aborcji i istoty 

rodziny. Był wyjątkowym chłopcem, gdyż potrafił zaprzyjaźnić się 

chyba z każdym. Dla mnie będzie zawsze kimś, kto dawał przykład tego, 



jak żyć i jak wierzyć. Carlo miał do Boga wielkie zaufanie’’ – mówi jedna 

z osób znająca Carla.  

- Mama chłopca natomiast, który przyjaźnił się z Carlem i z nim chodził 

zarówno do szkoły podstawowej, jak i do średniej, daje takie oto 

świadectwo: ‘’Carlo nigdy się nie zrażał: ani podczas małych, ani  

podczas wielkich prób. Zawsze potrafił znaleźć dobrą stronę wydarzeń, 

ich głębokie znaczenie, i wyciągnąć wnioski na przyszłość, aby coś 

poprawić. Ponadto, mając duże poczucie humoru, potrafił natchnąć 

odwagą swoich kolegów’’. 

- Chłopiec mający wiele zainteresowań, które jednak nie przeszkadzały 

mu w wykonywaniu obowiązków, roześmiany, uprzejmy, umiejący być 

z każdym w dobrych stosunkach, <<jeśli byłeś w złym humorze, 

wystarczyło pogadać z nim, a już ci przechodziło>>, zarażał swoim 

optymizmem, zainteresowany problemami natury socjologiczno-

politycznej <<w fazie rozwoju, w której często przeważa skupienie 

uwagi na sobie i na swoim małym świecie>>, sympatyczny, życzliwy i 

gościnny, często zapraszał przyjaciół do domu, widać było, że 

naprawdę potrafił słuchać swojego rozmówcy i okazać mu swoje 

zainteresowanie jego osobą.  

- Carlo był energiczny, łatwo przyłączał się do dyskusji prowadzonych 

na lekcjach, a także był bardzo aktywny poza szkołą.  

- Carlo był bardzo uzdolniony w dziedzinie informatyki. Często 

przygotowywał strony internetowe dla tych, którzy go o to poprosili.  

- Większą część wakacji Carlo spędzał w Asyżu, w domu należącym do 

jego rodziny.  

- Carlo żywił wielkie nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu, gdyż był 

to jeden z tych świętych, którzy byli bardzo rozmiłowani w Eucharystii.  

- Carlo nie tylko miał wielkie nabożeństwo do św. Franciszka, bardzo 

cenił także św. Antoniego z Padwy. Ten święty był dla niego świetlistym 



przykładem pokory i głębokiej wiary w Jezusa Eucharystycznego 

składającego się w darze wszystkim ludziom dobrej woli.  

- Carlo zwykł mawiać, iż ‘’tytuły szlacheckie i  pieniądze to tylko 

makulatura; tym, co naprawdę się liczy w życiu, jest szlachectwo duszy, 

czyli sposób, w jaki kocha się Boga i bliźnich’’.  

- Mawiał, że ‘’wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi’’.  

- Carlo codziennie modlił się za ludzi innych wyznań, poczynając od 

żydów.  

- Carlo mawiał, że ‘’największym darem Boga dla ludzi było posłanie do 

nich swego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa’’ i było mu 

przykro, że nie wszyscy ludzie Go znają. Dlatego ciągle powtarzał, że 

‘’bardzo ważna jest modlitwa o to, aby Jezus Chrystus był kochany i 

poznany przez wszystkich ludzi na ziemi’’.  

- Carlo utrzymywał częste kontakty z osobami wyznającymi buddyzm 

oraz hinduizm. Modlił się o to, aby także oni mogli poznać Jezusa 

Chrystusa.  

- W centrum duchowości Carla było codzienne spotkanie z Panem w 

Eucharystii, która da niego ‘’była Jezusem realnie obecnym na świecie, 

tak jak w czasach apostołów uczniowie mogli oglądać Jego, Człowieka 

z krwi i kości, kiedy przechodził ulicami Jerozolimy.  

- Często mawiał: ‘’Eucharystia to moja autostrada do  nieba!’’.  

- Carlo mawiał: ‘’Matka Boża jest jedyną kobietą w moim życiu!’’ i nigdy 

nie opuszczał ‘’najzaszczytniejszego spotkania dnia’’, czyli modlitwy na 

różańcu.  

- Często powtarzał: ‘’Ci, którzy każdego dnia przyjmują Eucharystię, 

pójdą prosto do nieba!’’.  

- Carlo wielokrotnie powtarzał też te słowa: ‘’Jezus postępuje bardzo 

oryginalnie, ponieważ chowa się w malutkim kawałeczku chleba. Tylko 

Bóg może zrobić coś tak niewiarygodnego!’’.  



- Wielkie nabożeństwo do Eucharystii i do różańca świętego nie 

przeszkadzało mu być chłopcem energicznym i otoczonym przez 

przyjaciół.  

- Punktem centralnym całego rozkładu dnia Carla było uczestnictwo 

we Mszy świętej. Często udawał się do Kościoła, aby tam pogrążyć się 

w adoracji eucharystycznej.  

- Często przystępował do sakramentu pokuty i pojednania.  

- Carlo miał ogromne nabożeństwo do Matki Bożej, odmawiał 

codziennie różaniec.  

- Żywił także głębokie nabożeństwo do Najświętszego Serca 

Jezusowego.  

- W 2006 roku, w wieku 15 lat, Carlo zmarł na białaczkę, ofiarowując 

swoje cierpienie za Ojca Świętego i Kościół. Pozostawił rodzinę, 

przyjaciół i kolegów  w przekonaniu, że dane im było obcować z 

prawdziwym przyjacielem Boga.  

- W 2016 roku został zakończony, pierwszy, diecezjalny etap procesu 

beatyfikacyjnego Carla. Wedle słów prefekta Sekretariatu ds. 

Komunikacji Stolicy Apostolskiej, księdza Dario Vigano, może on zostać 

uznany za patrona Internetu.  

‘’Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3, 

16).  

Quiz biblijny 

1. Ewangelia św. Mateusza przekazuje nam bardzo znaną mowę 

Jezusa. Jest to:  

a/ Kazanie na górze  

b/ Objawienie  

c/ Testament 



2. Uzupełnij werset z psalmu: ‘’Powierz Panu swoją drogę i zaufaj 

Mu…’’.  

3. Jakim zdaniem rozpoczyna się Pismo Święte? 

4. Jak nazywają się księgi zawierające opowieści o biblijnych 

bohaterach, które nie należą ani do Nowego, ani do Starego 

Testamentu? 

5. Co oznacza słowo ‘’Amen’’? 

6. W jakiej znanej mowie Jezusa znajdują się błogosławieństwa? 

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

Odpowiedzi na pytania proszę przesyłać na mojego szkolnego  

e-maila.  

Pozdrawiam! 

Wszystkiego dobrego! 

Wasz katecheta  

Paweł Sitarek  


