
Katecheza  

Temat: Wypełnianie przykazań moją drogą do świętości. 

1. Temat katechezy najlepiej oddają słowa piosenki: „Bożych znaków słuchać 

trzeba, aby dostać się do nieba. My je wszystkie wypełnimy, bramy nieba 

otworzymy”. 

2. Życie ziemskie Pan Jezus często porównywał do drogi, której celem jest niebo. 

Po grzechu pierworodnym wola człowieka jest bardziej skłonna do złego niż 

dobrego. Aby człowiek nie pobłądził w tej drodze do świętości, czyli nieba Pan 

Bóg dał nam przez Mojżesza swoje przykazania. 

3. Przykazania Boże są jak znaki drogowe. Mamy przykazania nakazu, ale i 

zakazu. 

Katecheza 

Temat: Bóg zawsze kocha, dlatego pragnie zbawić człowieka. 

1. Pan Bóg nie odrzucił człowieka po grzechu pierworodnym, ale obiecał 

ZBAWICIELA. Ta obietnica zbawienia z Księgi Rodzaju nazywa się 

PROTOEWANGELIA, czyli pierwsza dobra nowina o zbawieniu człowieka. 

"Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 

twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę." 

2. Imię JEZUS z języka hebrajskiego znaczy BÓG ZBAWIA. 

3. Bóg zawsze jest wierny swojemu przymierzu, które zawarł z człowiekiem. 

Niestety człowiek często to przymierze łamał. Bóg jednak okazuje miłosierdzie. 

4. Bóg jest MIŁOSIERNY, to znaczy chętnie przebacza grzechy jeśli za nie 

żałujemy. 

Katecheza 

Temat: Bóg obiecuje Mesjasza 

1. Wszystkie zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu spełniły się na Jezusie 

Chrystusie. 

2. Słowo MESJASZ z języka hebrajskiego znaczy NAMASZCZONY, czyli 

posłany przez Boga z misją zbawienia człowieka. Po grecku MESJASZ znaczy 

CHRYSTUS, czyli drugie imię Jezusa. 

3. W Starym Testamencie znajdziemy tzw. tytuły mesjańskie Jezusa, które 

przybliżają Jego zbawczą misje. BARANEK BOŻY; KSIĄŻE POKOJU, 

EMMANUEL; ZBAWICIEL; SŁUGA JAHWE 
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