
Katecheza z dnia 19 czerwca 2020 

Temat: Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się (podręcznik ucznia str.130-131). 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Drodzy uczniowie 

Wiecie już, że w życiu przeżywamy różne sytuacje. Niektóre wyzwalają radość, pokój a inne strach, 
lęk czy trwogę. Wiecie, że ze wszystkim możemy przychodzić do Pana Jezusa. On pomaga 
przełamywać lęk i strach. Przeczytajcie co przydarzyło się świętemu Piotrowi: 

Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim 
odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, 
a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana 
falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po 
jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze 
strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Na to 
odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: 
Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego 
wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął 
rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się 
uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem 
Bożym. Gdy się przeprawiali, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, 
rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, 
żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, 
zostali uzdrowieni (Mt 14, 22-36). 

Chciałabym abyście w zeszycie narysowali sobie rysunek będący ilustracją tej opowieści.  

  

Na koniec możecie posłuchać piosenki o tym jak Pan Jezus pomaga nam w trudnościach tak 
jak pomógł Piotrowi: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Fxj-fxlcX9A&feature=emb_logo 

Szczęść Boże! 

 


