
Klasa VI a – tydzień VI 

 

Katecheza – „A ja czekam na Ciebie, mój Jezu” – Adwent. 

W czwartą niedzielę przed Bożym Narodzeniem Kościół rozpoczyna nowy rok 

liturgiczny okresem Adwentu. 

Słowo „adwent” oznacza przyjście. Pierwsi ludzie zgrzeszyli. Odeszli od Boga. Nie 

mogli wrócić do Niego o własnych siłach. Dlatego Bóg obiecał posłać na ziemię 

Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Adwent jest więc pamiątką oczekiwania ludzi na 

spotkanie ze Zbawicielem. Jest także naszym oczekiwaniem na przyjście Pana 

Jezusa w okresie świąt Bożego Narodzenia. W wielu kościołach, wczesnym 

rankiem, odprawiane są Msze Święte, które nazywamy „roratami”. Jest to Masza 

Święta o Matce Bożej. Znakiem, który ma nam przypominać Maryję jest świeca, 

zwana „roratką”.  

W podręczniku nie ma tego tematu, dlatego zapisz go w zeszycie i przepisz 

poniższą notatkę : 

W czwartą niedzielę przed Bożym Narodzeniem Kościół rozpoczyna nowy rok 

liturgiczny okresem Adwentu. Jest to czas, kiedy przypominamy sobie, jak naród 

wybrany oczekiwał na Zbawiciela, przygotowujemy się do Świąt Bożego 

Narodzenia i uświadamiamy sobie potrzebę gotowości na spotkanie z Panem 

Jezusem. Adwent jest więc czasem przygotowania naszego serca na spotkanie z 

Panem Jezusem. Możemy to uczynić przez : 

- codzienną modlitwę 

- spowiedź adwentową 

- dobre uczynki 

- słuchanie upomnień rodziców 

- czytanie Pisma Świętego 

- postanowienia adwentowe 

Możesz narysować roratkę. Zrób sobie postanowienia adwentowe. 

 

 

 



 

Klasa VI a tydzień VI 

 

Katecheza 15 – Ewangelia – wiadomość na którą wszyscy czekają. 

 

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie „dobrą 

nowinę”. Dlatego księgi Pisma Świętego, które mówią o Jezusie, nazwano 

Ewangeliami, a ich autorów – ewangelistami. Są to Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. 

W Ewangeliach znajdujemy prawdę o Zbawicielu i Jego miłości w czterech 

ujęciach. Każdy z ewangelistów opisuje życie Jezusa trochę inaczej. Świadectwa 

Mateusza, Marka i Łukasza przedstawiają podobne wydarzenia w zbliżonym 

porządku. Natomiast Jan pisze inaczej. Tak dobiera cuda i przekazuje nauczanie 

Jezusa, aby pokazać czytelnikom, że są one ważne także dla ich życia. 

Zapoznaj się z treścią tej katechezy w podręczniku i uzupełnij zeszyt ćwiczeń. 

 

 


