
Temat katechezy: NAZARET – RODZINNY DOM  PANA JEZUSA

Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani uczniowie! :) :) :) 
Witam Was serdecznie na kolejnej katechezie. Podczas dzisiejszego naszego spotkania z Panem 
Jezusem w modlitwie, w Jego Słowie, czyli słowach Pisma Świętego oraz pracy z materiałami, które 
poniżej Wam zaproponuję, przyjrzymy się życiu Świętej Rodziny, aby lepiej poznać i zrozumieć 
dzieciństwo Pana Jezusa. Zastanowimy się również ja możemy okazywać sobie miłości i 
serdeczność w rodzinie.

Rozpocznijmy naszą katechezę, jak zwykle to czynimy od modlitwy. Uczyń znak Krzyża Świętego:  
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.

Amen. 

1. Przeczytaj i zapoznaj się proszę, z krótkim chronologicznym opisem życia Pana Jezusa: 
Chronologia życia Jezusa
Narodzenie 5/6 rok przed nasza erą
Nie znamy dokładnej daty urodzenia Pana Jezusa, jednak można powiedzieć, że w przybliżeniu, Pan
Jezus urodził się najpóźniej w 5 roku przed naszą erą. Ewangelie podają wyraźnie, że Jezus urodził 
się za panowania Heroda, króla Judei. Zmarł on wiosną 4 roku przed naszą erą. Zatem Jezus urodził 
się najpóźniej w roku 5 przed naszą erą. Jednakże wydarzenia między jego narodzinami Jezusa a 
śmiercią Heroda musiały zająć sporo czasu. Jeśli Herod kazał wymordować w Betlejem chłopców 
do lat dwóch, musiał wiedzieć, że Jezus urodził się mniej więcej rok wcześniej. Wskazuje to na rok 
najpóźniej 6. 
27/28 rok "po Chrystusie", czyli naszej ery
– wystąpienie Jana Chrzciciela i początek nauczania Jezusa
"Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara..." (Łk 3,1) - czyli między 1.10.27 a 1.10.28 
roku. Według św. Łukasza Jezus miał wtedy około 30 lat (Łk 3,23)
Publiczna działalność - nauczanie
Ewangelista Jan wspomina, że Jezus uczestniczył trzy razy w świętach paschalnych (J 2, 6, 11-19) - 
czyli około trzech lat.

Śmierć i zmartwychwstanie

Piątek – 7 kwietnia 30 roku albo 3 kwietnia 33 roku

Święta paschalne podczas których ukrzyżowano Jezusa na Wzgórzu Golgota 
(Kalwaria).Zmartwychwstanie - w nocy z soboty na niedzielę, trzeciego dnia po ukrzyżowaniu.



2. Dzieciństwo Pana Jezusa

Aby dowiedzieć się, jak wyglądało dzieciństwo Pana Jezusa, odczytaj zamieszczony poniżej 
fragment Pisma Świętego: 

Pan Jezus miał dość trudne dzieciństwo. Urodził w ubogim żłóbku w Betlejem, potem z powodu 
prześladowań Heroda Maryja wraz z Józefem i małym Jezusem musieli uciekać do Egiptu. Warunki 
życia w obcym kraju na pewno były bardzo skromne. Dopiero po kilku latach wrócili do Nazaretu i 
tam zamieszkali. Pomimo zewnętrznych trudności, Pan Jezusa miał największy skarb – kochającą 
Rodzinę. Zawsze mógł liczyć na Maryję i Józefa. Oni opiekowali się Nim, byli z Nim w radościach i 
trudnych chwilach życia. Św. Józef – opiekun Pana Jezusa troszczył się o Jego bezpieczeństwo, 
zapewniał warunki materialne swojej rodzinie. 

3. Rodzina Jezusa. Rodzinę Pana Jezusa nazywamy Świętą Rodziną.
Przyjrzyj się Ikonie Świętej Rodziny i pomyśl dlaczego rodzinę Pana Jezusa nazywamy 
Świętą? 



Tu: https://www.youtube.com/watch?v=uzqrD3PtM90 na filmie znajdziesz więcej informacji o tym,
co przedstawia Ikona Świętej Rodziny.

Czy wiesz już dlaczego Rodzinę Jezusa nazywamy Świętą?
Patrząc na ikonę Świętej Rodziny widzimy, że Jezus jest najważniejszą postacią
tego obrazu. On jednoczy Maryję i Józefa. Ta rodzina stała się Świętą – gdyż na pierwszym miejscu 
w swoim życiu postawiła Bożego Syna. Wszystko, co robili Maryja
i Józef – czynili z miłości do Jezusa, dla Niego i z Nim.

4. Życie Pana Jezusa w Nazarecie.

Aby dowiedzieć się, jak wyglądało życie Pana Jezusa w Nazarecie, odczytaj zamieszczony poniżej 
fragment z Pisma Świętego: 

Ukryte życie Pana Jezusa w Nazarecie niewiele różniło się od naszego życia. 
Mieszkał ze swoją rodziną, uczył się, pracował, poznawał Bożą naukę.

https://www.youtube.com/watch?v=uzqrD3PtM90


5. Świętość mojej rodziny. 

Każdego dnia jesteśmy powołani do budowania świętości, szczęścia swojej
rodziny. Wykonując codzienne obowiązki z radością, sumiennie, starannie, a nade 
wszystko z miłością do Jezusa i swoich najbliższych, uświęcasz siebie i swoją rodzinę.

6. Zapis do zeszytu:

A. Zapisz w zeszycie kolejny numer Katechezy
B. Zapisz temat: NAZARET – RODZINNY DOM  PANA JEZUSA
C. Zapisz notatkę: 

Codzienne obowiązki, które wykonuję z miłością, 
łączą mnie z Jezusem i uświęcają moją rodzinę.

D. Pod notatką zapisz treść modlitwy, którą chciałbyś się pomodlić w intencji Twojej rodziny.

W wolnej chwili, aby lepiej poznać dzieciństwo Pana Jezusa zapraszam Cię do obejrzenia 
wyjątkowego filmu o dziecięcych latach Pana Jezusa pt.: „Młody Mesjasz”. 
Oto link do filmu: https://www.cda.pl/video/4544129cc

 Młody Mesjasz

https://www.cda.pl/video/4544129cc
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