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WIELKI PIĄTEK 

Miłość Ukrzyżowana – budować swoje życie na Chrystusie 

Na dzisiejszej katechezie spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie: 

 Na czym polega miłość krzyża? 

Zastanowimy się teraz, gdzie możemy spotkać Pana Jezusa. Mówi o tym jedna z piosenek 

religijnych. 

 

Śpiew „Jak odnaleźć mam Chrystusa 

Gdzie Go szukać mam!  

Pomóż mi, bym Go odnalazł i już nie był sam” 2x  

(karaoke http://www.youtube.com/watch?v=pn30JpzEWLY) 

 

Chrystusa możemy odnaleźć m.in. na krzyżu. Krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa jest 

obecny w naszym otoczeniu. ZADANIE: Pomyśl gdzie można zobaczyć krzyż Pana Jezusa? 

  

 Pan Jezus umarł na krzyżu dla nas i dla naszego zbawienia. Ten krzyż znajduje się w 

naszych domach i w tak wielu miejscach. Ma on wielkie znaczenie dla człowieka wierzącego 

skoro w tak wiele miejscach jest widoczny. 

Co to znaczy – według ciebie – Miłość Ukrzyżowana? 

 

Chrystus z miłości do człowieka dał się ukrzyżować. Umarł za wszystkich ludzi bez 

względu na rasę i narodowość. Jest jak matka, która kocha każde swoje dziecko, nawet to, które 

czasami jest niedobre, krzywdzi ją i zadaje ból. Miłość matczyna jest, bezgraniczna  

i bezinteresowna. Matka zawsze przebaczy swojemu dziecku. To jest właśnie cud miłości. 

Miłość Chrystusa jest większa, potężniejsza, bo dała się ukrzyżować. Jezus na Kalwarii oddał 

swoje życie w ofierze za nasze grzechy i dla naszego ocalenia, wyzwolił nas z niewoli grzechu, 

pojednał z Bogiem. Otworzył niebo, wieczną szczęśliwość. Na Jezusa zawsze można liczyć. 

On jest zawsze z nami, na dobre i na złe, i kocha nas miłością miłosierną, większą niż nasz 

grzech i nasza niewierność. On kocha i uczy kochać 

 

Pan Bóg wzywa nas dzisiaj, abyśmy podążając za krzyżem 

Jezusa, starali się Go ciągle odnajdywać, a przez to 

przypominać sobie, jak bardzo nas ukochał, skoro oddał za nas 

swoje życie na krzyżu. On daje się znaleźć.  

 
Pan Bóg wzywa nas także do tego, byśmy z ufnością brali na co dzień swój krzyż 

(codziennych obowiązków, nauki, posłuszeństwa, znoszenia niewygód itp.) 
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Wydrukuj i pokoloruj obrazek znajdź taki format by umieścić go w zeszycie lub podkej karton i 

postaw na widocznym miejscu. 

 

 

Dlaczego Krzyż 

Uśmiech 

Rana głęboka 

Widzisz 

To takie proste 

Kiedy się kocha  

ks. Jan Twardowski  wyjaśnia dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu i dlaczego mamy krzyż 

otaczać szacunkiem. 

 

 

Podsumowując pomyśl! : Spoglądając na ukrzyżowanego Chrystusa, raduj się 

otrzymaną miłością i dziel się Nią z innymi, stań się prawdziwym misjonarzam miłości w 

świecie. Wówczas będziesz naprawdę szczęśliwy. Darmo otrzymaliśmy, darmo więc dawajmy! 

– wskazanie św. Pawła.  Słyszysz wokół jak wielu ludzi potrzebuje pomocy i jak wielu ludzi tę 

pomoc daje. I jedni i drudzy cierpią (przeżywają krzyż doświadczeń) i ze względu na krzyż 

Pana Jezusa miłują się wzajemnie. Poświęcają swoje zdrowie, czas, dobra, kierując się miłością.  

To też miłość krzyża!  

 

Zadanie:   Dziś wieczorem pomódl się z lekarzy pielęgniarki ludzi medycyny, 

którzy widząc krzyż cierpienia zmieniają go w krzyż miłości. PAMIĘTAJ!!! 
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 Posłuchaj jak wielbią krzyż Jezusa artyści i młodzież. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5ph8P48m6Dk 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ph8P48m6Dk
https://www.youtube.com/watch?v=xscXj_swQcY


KATECHEZA 2 – WIELKA TAJEMNICA WIARY 

Tajemnica to coś ważnego, czego nie można innym przekazywać. Trzeba zachować dla 

siebie. Podczas Mszy św. słyszymy słowa „OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY” 

Czego dotyczą te słowa i dlaczego są on tajemnica?   Spróbujemy dowiedzieć się na tej 

katechezie!!! 

 

Pamiętamy opowiadanie o wyjściu narodu wybranego z niewoli egipskiej (zobacz jak to 

opisuje Pismo św. oglądając film https://www.youtube.com/watch?v=fKqFp-xi0_4 ) naciśnij 

klawisz ctrl =ostatni po lewej stronie na dole i wciśnij kursor a przejdziesz do strony you 

tube  - zapamiętaj!  

 

     Pamiętasz już czemu służyła krew baranka. 

 Izraelici ofiarowali baranka by krew uchronił ich od śmierci. 

 

Pan Jezus umarł na krzyżu wybawiając nas od śmierci wiecznej do której prowadzi 

grzech. Poświęcił się dla nas  -  dla naszego zbawienia. Mówimy o Nim „Oto BARANEK 

boży, który gładzi grzechy świata.” 

 

 

 

Popatrz i posłuchaj jak to było. Popatrz na ciało Pana Jezusa i jego przebity bok, ile krwi 

popłynęło by nas zbawić (https://www.youtube.com/watch?v=zGCRUygpxCs) 

https://www.youtube.com/watch?v=fKqFp-xi0_4
https://www.youtube.com/watch?v=zGCRUygpxCs


Możesz też zobaczyćhttps://www.youtube.com/watch?v=Tcv2fKGq0F4) 

CZY WIDZISZ JUŻ NAWIĄZANIE DO PASCHY IZRAELITÓW? 

 

Pan Jezus jest „BARANKIM” ofiarnym, 

którego krew nas wyzwoliła   -  uchroniła 

od śmierci !!! 

 

CZY MOŻESZ JUŻ PORÓWNAĆ TE DWA 

WYDARZENIA ? 

Dzisiaj Jezus czyni to samo podczas każdej Mszy świętej gdy, 

przemienia:   

 chleb w swoje ooooo 

 i wino w swoją oooo 
Jak to się dziej to WIELKA TAJEMNICA WIARY 

Tajemnic, którą Pan Jezus zachował dla siebie a nam objawił jej skutki czyli upewnił nas że 

jego śmierć nas chroni od śmierci. 

 

Zadanie  - obejrzyj drogę krzyżową w Piątek uczestnicząc w poświęceni Pana Jezusa dla nas.  

https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tcv2fKGq0F4

