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Kat. nr 45 – SŁOWO BOŻE MOIM DROGOWSKAZEM DO NIEBA

Katechizm – str.153

Jak zapewne pamiętasz – Pismo Święte jest słowem Bożym skierowanym do ludzi,  jest
takim listem miłosnym, który Bóg do nas wysłał z Nieba, w którym mówi o swej niepojętej
miłości do nas. Ale to słowo Boże zawarte w tej świętej Księdze jest jednocześnie dla nas
drogowskazem, a zatem czymś, co wskazuje nam właściwą drogę życia: uczy jak żyć i jak
wierzyć a ostatecznie – w jaki sposób dostać się do Nieba czyli jak osiągnąć zbawienie.

1. Przeczytaj uważnie bardzo ciekawą historię z życia św. Antoniego (katechizm, str.153)

• Jakim człowiekiem był Antoni? 
• Z jakiej rodziny pochodził? 
• Jak wyglądało jego dzieciństwo i młodość? 
• Co ważnego wydarzyło się pewnego dnia w jego życiu? 
• Co było tym narzędziem, poprzez które Antoni zrozumiał, że to sam Bóg do niego

mówi? 
• Jak wyglądało dalsze życie św. Antoniego? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie pod tematem katechezy jako notatkę.

 Kochani! Przykład życia św. Antoniego poucza nas, co może stać się z człowiekiem, gdy
tak na serio otworzy się na słowo Boże.  Oczywiście – św. Antoni Pustelnik żył bardzo
dawno temu (ponad 1700 lat temu) a współczesność wygląda inaczej niż wtedy. Jednak
jedno jest wspólne – Bóg nieustannie przemawia do człowieka. Od każdego z nas z osobna
zależy, czy zechce usłyszeć Boży głos i przyjąć go do swego serca, czy też to słowo Boże
zlekceważy.

2.  Co można  zrobić  z  Bożym słowem –  bardzo  pięknie  ilustruje  jedna  z  przypowieści
Jezusa, którą proszę sobie teraz przeczytać (katechizm, str.154). 

Usłyszane lub odczytane słowo Boże jest zawsze jakimś konkretnym drogowskazem dla
naszego życia… Idąc zwyczajną drogą również spotykamy różne znaki drogowe: jedne z
nich to nakazy, inne – zakazy, a jeszcze inne to znaki informacyjne. Wiecie doskonale, że te
znaki są pomocą w bezpiecznej podróży, a kto je lekceważy – ten siebie i innych naraża na
niebezpieczeństwo. Podobne znaki dla naszej duchowej podróży – na drodze do Nieba – dał
nam Bóg. Masz już pewne doświadczenia życiowe. 

Katecheza – Temat: Objawienia Maryi w Fatimie 

 Ponad sto lat temu, dokładanie 13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się trojgu pastuszkom:

Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. W chwili objawień mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. 



Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały 
miejsce na mały skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, 
znajdującym się 2,5 km od Fatimy.

Matka  Boża  objawiała  się  im  sześć  razy.  Trzynastego  dnia  każdego  miesiąca.  Ostatnie

objawienie miało miejsce dnia 13 października 1917 roku. 

Aby bliżej poznać historię objawień Matki Bożej w Fatimie obejrzyj film (film trwa 1:32:44) –

https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo

Do oglądania tego filmu możesz zaprosić swoich bliskich, tak aby wspólnie poznać historię tych 
objawień.

https://www.youtube.com/watch?v=ArNyrG72hdo

