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Katecheza – Temat: Kochające Serce Jezusa

Czymś najważniejszym w człowieku jest serce. Dzięki niemu możemy żyć i kochać. Serce jest symbolem miłości.

Niekiedy ktoś mówi: „Kocham cię całym sercem”. Inni rysują serca na kartkach lub laurkach z życzeniami a potem dają

je komuś bardzo drogiemu i kochanemu. 

Pan Jezus, który przyszedł na świat jako człowiek też miał swoje serce. Serce, które bardzo umiłowało ludzi. On

przyszedł na świat, ponieważ nas bardzo ukochał. Z miłości do nas narodził się w zimnej szopie, nauczał, uzdrawiał,

karmił ludzi, brał dzieci na kolana. Z miłości do nas, pozwolił się przybić do krzyża. Wtedy Jego dobre serce zostało

przebite włócznią żołnierza. Przez tę ranę Jezus pokazał swoje święte Serce. 

Pan Jezus z miłości dla nas cierpiał i umarł na krzyżu. Serce Pana Jezusa na obrazach otoczone jest cierniami. Ostre

ciernie ranią to serce. Ten obraz mówi nam o wielkiej miłości Pana Jezusa.

W Sercu Jezusa każdy człowiek ma swój dom. Pan Jezus kocha nas wszystkich tak samo i chce, aby każdy człowiek

się z Nim spotkał. On nam pomaga w życiu, abyśmy mogli tak jak On czynić dobro, mieć dobre serce. 

Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem. Kiedy się z Nim często spotykamy i rozmawiamy, stajemy się do Niego

podobni. Nasze serce jest coraz bardziej podobne do Jego Serca.

Miesiącem  w którym w sposób  szczególny  czcimy  Najświętsze  Serce  Pana  Jezusa,  jest  czerwiec.  Czcimy  Je

śpiewając Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Może  dziś  wspólnie  z  rodzicami  wieczorem  odmówicie  tą  Litanię,  uwielbiając

Serce Pana Jezusa i dziękując Mu za Jego wielką miłość do nas.

Posłuchaj piosenki Sercem kocham Jezusa - https://youtu.be/5REeBurQYaw

Katecheza – Temat: Trójca Święta – „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

 Na dzisiejszej katechezie będziemy mówić o Bogu Ojcu, Synu Boga – Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym. Są to

trzy Osoby Boskie. Zobaczymy co to znaczy. Jest to wielka tajemnica naszej wiary i nie jest łatwo zrozumieć całą

naukę o Bogu, który jest jeden, ale w trzech osobach. 

Był kiedyś bardzo mądry, święty człowiek, który miał na imię Augustyn. Chciał

napisać książkę o Bogu w trzech Osobach (o tajemnicy Trójcy Świętej). Dużo o tym

myślał i zanim zaczął pisać, chciał o Bogu wszystko wiedzieć. Pewnego dnia szedł

brzegiem morza i spotkał na plaży dziecko, które wlewało wodę z morza do małego

dołka wygrzebanego w piasku. 

Zapytał  wtedy  chłopca:  „Czy  przypadkiem  nie  chcesz  przelać  morza  do  tego

małego dołka?”. Chłopiec zaskakująco opowiedział, że prędzej zmieści w tym dołku

https://youtu.be/5REeBurQYaw


całe morze, niż on (św. Augustyn) w swoim małym rozumie pojmie tajemnicę Boga.

Dzięki chłopcu św. Augustyn zrozumiał, że Pan Bóg jest wielki, i nasz rozum nie jest

w stanie wszystkiego o Nim wiedzieć.
Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec kocha każdego człowieka i posłał na świat

swojego Syna, aby wybawił ludzi z grzechów. Jezus prowadzi nas do Boga. Jezus i Bóg Ojciec są Jednością. Bóg

Ojciec i Syn Boży zesłali na ziemię Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi, jednoczy nas i uświęca.

Wszystkie Trzy Osoby Boskie – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – są sobie równe, stanowią jedno. Kiedy więc

modlimy się,  zwracamy się do Boga i  zanosimy swoje prośby przez Jezusa w Duchu Świętym. On nas jednoczy,

oświeca i umacnia i przygotowuje do przyjęcia tego, co Bóg chce nam powiedzieć.

Trójca Święta mieszka w nas od chwili chrztu świętego. Trójcę Święta czcimy, gdy żegnamy się w Imię Ojca i Syna

i Ducha Świętego, gdy pamiętamy o Bogu, Jezusie i Duchu Świętym. Czcimy ją także gdy naśladujemy życie osób

Bożych w naszym życiu i żyjemy w jedności i miłości. 

Trójcę Świętą uwielbiamy słowami modlitwy: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz

i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.


