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Katecheza 20 
Temat: Jezus czyni cuda. 
Cel: Utrwalenie wiadomości odnośnie wybranych ewangelicznych opisów cudów. 
 
W Ewangelii są opisane cuda jakie Pan Jezus uczynił – oto niektóre z nich: 
 
1. Cud w Kanie Galilejskiej – przemienienie wody w wino (J 2, 6 – 11) 
Był to pierwszy z cudów, którego Jezus dokonał w Kanie . 
Maryja i Jezus zostali zaproszeni na wesele, gdy zabrakło wina dla gości, Jezus kazał napełnid sługom siedem pustych naczyo 
przeznaczonych do wody i je napełnid. Następnie Jezus pomodlił się i kazał zanieśd staroście weselnemu. Gdy starosta 
spróbował – woda  cudownie zamieniła się w wino. 
2.Obfity połów - (Łk 5, 4 – 9) 
Podczas połowu ryb razem z uczniami, Jezus nakazał Szymonowi wypłynąd na głębię i zarzucid sied i chod wcześniej przez 
wiele godzin nie złowili nic, po słowach Jezusa sied była całkowicie wypełniona rybami. 
3.Wskrzeszenie syna wdowy (Mk 7, 12 – 16) 
W miejscowości Naim Jezus zobaczył wynoszone ciało młodzieoca i idącą za nim płaczącą matkę. Zlitował się nad nią Jezus, 
dotknął ciało chłopca, a ten ożył. I Jezus oddał go matce. 
4. Uciszenie burzy (Mt 8, 23 -26) 
Jezus przebywał z uczniami na łodzi na jeziorze. Gdy zerwała się burza Jezus spał. Uczniowie budzili Go, krzycząc, że giną. On 
zarzucając im małą wiarę i nakazał wichurze i falom, by zamilkły i wszystko się uciszyło. 
5. Chodzenie po wodzie - (Mt 14, 22 – 39) 
Jezus nakazał uczniom, by płynęli przodem, on zaś modlił się w tym czasie. Gdy skooczył modlitwę dołączył do nich krocząc 
po jeziorze. 
Apostołowie byli świadkami działalności Jezusa, wiedzą, że słowo Jezusa zawsze się spełnia, że ma moc, bo jest słowem Boga. 
Cuda Jezusa umocniły wiarę apostołów i innych świadków. 
 
 
 
Katecheza 21 
Temat: Jezus uzdrawia. 
Cel: Utrwalenie wiadomości odnośnie ewangelicznych opisów cudów Jezusa. 
 
1. Uzdrowienie kobiety (Mt 9, 20 - 22) 
Do Jezusa przyszła kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok. Złapała frędzli płaszcza Nauczyciela, wierząc, że to przywróci 
jej zdrowie. Dzięki ufności Jezus uleczył ją. 
2. Uzdrowienie głuchoniemego (Mt 7, 32 – 37) 
Do Jezusa przyprowadzono człowieka, który nie słyszy i nie mówi. Wtedy Jezus włożył palce swoje do jego uszu i nakazał, by 
się otworzyły. Na słowa Jezusa otworzyły się jego uszy i język. Ten człowiek odzyskał słuch i głos. 
3. Uzdrowienie córki kobiety kananejskiej (Mt 15, 22 – 28) 
Pewna kobieta wezwała Jezusa do swojej bardzo chorej córeczki. Jezus początkowo nie chciał jej uzdrowid, lecz gdy usłyszał i 
zobaczył wielką wiarę kobiety – uleczył jej córeczkę. 
4. Uzdrowienie 10 trędowatych (Łk 17, 11 – 19) 
W drodze Jezus spotkał trędowatych, którzy prosili  o ratunek. Zostali oczyszczeni i uzdrowieni słowem Jezusa, ale tylko jeden 
z nich przyszedł podziękowad Jezusowi za uzdrowienie. 
5. Uzdrowienie paralityka (Mt 9, 2 – 8) 
Do Jezusa przyniesiono paralityka – Syn Boży widząc wiarę przyjaciół, odpuścił mu grzechy i uzdrowił z choroby. 
6. Liczne uzdrowienia w domu Piotra (Mt 8, 14 -16) 
Jezus w domu Piotra uleczył z gorączki matkę jego żony oraz wyrzucił złe duchy. 
 
Jezus kocha ludzi i pragnie naszego szczęścia. Pan Jezus pragnie, żebyśmy z wiarą i miłością zwracali się do Niego. Bóg ma 
otwarte serce na każdego człowieka i czeka na nas. 
 


