
Katecheza komunijna nr 3  

 

Temat: Dzięki przyjmowaniu Komunii św. potrafię dobrze 

wykorzystać czas.  

 
Jak Pan Jezus spędzał czas:  

1. Łk  2, 41 - 52; Dwunastoletni Jezus w świątyni 

41 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42 Gdy miał lat dwanaście15, udali 

się tam zwyczajem świątecznym. 43 Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w 
Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 44 Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 

uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. 45 Gdy Go nie znaleźli, wrócili do 

Jerozolimy szukając Go. 
46 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 

przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 47 Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością 
Jego umysłu i odpowiedziami. 48 Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 

«Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». 49 Lecz On im 

odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co 
należy16 do mego Ojca?» 50 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

 
51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie 

wszystkie te wspomnienia w swym sercu. 52 Jezus zaś czynił postępy w mądrości17, w latach i w 
łasce17 u Boga i u ludzi. 
- poszedł z Maryją i Józefem na pielgrzymkę do Jerozolimy, 

- uczył się, 

- był posłuszny Maryi i Józefowi. 

 

2. Łk 4, 16 – 20; Pobyt w świątyni 
16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do 
synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił 

na miejsce, gdzie było napisane: 

18 8 Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, 

a niewidomym przejrzenie; 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
19 abym obwoływał rok łaski od Pana. 

20 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.  

- sam chodził do świątyni (synagogi) na modlitwę, czytał teksty Pisma św. i 

rozmawiał o tym, co przeczytał 

 

3. Łk 11, 1 – 4; Modlitwa 

1 Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: 
«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». 2 1 A On rzekł do nich: «Kiedy się 

modlicie, mówcie: 

Ojcze, niech się święci Twoje imię; 
niech przyjdzie Twoje królestwo! 

3 Naszego chleba powszedniego2 dawaj nam na każdy dzień 
4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; 

i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».  
- modlił się i uczył innych modlitwy, 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=317#P15
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=317#P16
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=317#P17
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=317#P17
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=319#P8
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=326#P1
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=326#P2


 

4. Łk 7, 1 – 10; Uzdrowienie sługi setnika   

1 Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do 

Kafarnaum. 2 Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był 
śmierci. 3 Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby 

przyszedł i uzdrowił mu sługę. 4 Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to 

wyświadczył - mówili - 5 miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». 6 Jezus przeto 
wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, 

nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. 7 I dlatego ja sam nie uważałem się 
za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. 8 Bo i ja, choć 

podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź!" - a 

przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to!" - a robi». 9 Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się 
do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w 

Izraelu». 10 A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego.  
- miał czas na pomoc innym nawet wtedy, gdy był zmęczony  

 

5. Przyjmując Komunię św. zdobywamy moc potrzebną do dobrego 

wykorzystania każdej chwili naszego życia.  
 

 


