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Katecheza 2 
Temat: Pan Jezus uczy o rozwoju Królestwa Bożego - przypowieśd o ziarnku gorczycy. 
Cel: Z dzisiejszej katechezy dowiesz się: Co Pan Jezus mówi o Królestwie Bożym i do czego je 
porównuje oraz jak my możemy przyczynid się do jego rozwoju. 
 Jezus przyszedł na ziemię, aby powiedzied nam, że Bóg jest Miłością, kocha człowieka 
bezgranicznie i daje szansę poprawy każdemu do kooca jego dni życia. Jest to nauka o 
Królestwie Bożym, a dla jej zrozumienia posługiwał się przypowieściami. 
 
Dzisiaj poznamy jedną: O ziarenku gorczycy (przeczytaj ją teraz Mt13,31-32,) 
 
(1) W tej przypowieści Jezus mówi, że wszyscy ludzie są powołani do Królestwa Bożego. 
Na chrzcie otrzymaliśmy ,, ziarenko wiary’’, a Bóg daje łaskę, aby ta wiara wzrastała. 
Jezus zaprasza nas, abyśmy przyczyniali się (2) do rozwoju tego Królestwa poprzez częstą 
spowiedź, Komunię św., codzienną modlitwę, dobre uczynki. 
 
Zadanie: Odpowiedz na pytania z filetowego pola (str.105) w podręczniku i zapisz je w 
zeszycie. 
 

 

Katecheza 3 

Temat: Chrystus wzorem posłuszeostwa wobec Boga. 
Cel: Z dzisiejszej katechezy dowiesz się : 
-Co uczynił Jezus dla ludzi umierając na krzyżu 
-Co jest wyrazem Jego miłości do człowieka 
 

 Już niedługo będziemy przeżywad wielkie święto, Wielkanoc=Zmartwychwstanie 
Jezusa. Ale wcześniej zatrzymamy się na wydarzeniu JEGO męki i śmierci.  
 Wydano na Jezusa niesprawiedliwy wyrok śmierci przez ukrzyżowanie. Ta forma kary 
była przeznaczona dla największych przestępców. Jezus z pokorą przyjął to upokorzenie. Czy 
to było konieczne. Tak, taka była wola Boga Ojca. Grzech Adama i Ewy zerwał przyjaźo 
człowieka z Bogiem(zaistniał "dług"każdego człowieka wobec Boga). Tylko Ofiara z życia 
Jezusa(Syna Bożego) mogła ten dług spłacid (wyratowad z pułapki diabła). 
 
(1) Jezus wypełniając wolę Boga Ojca, pojednał nas z NIM. (2) Umierając na krzyżu odkupił 
nasze grzechy i otworzył nam niebo. (3) Fakt, że Jezus oddał za nas swoje życie jest Jego 
największym wyrazem miłości.  
 
Zadanie:  
Przeczytaj fragment Pisma św. Łk.23,33-46 (str. 118-119 podr.) 
Odpowiedz na pytania z fioletowego pola, str.119 i zapisz je w zeszycie. 


