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Temat: Jak dziś żyć wiarą? 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

• Ukazanie świadków wiary w życiu dzisiejszego Kościoła. 

• Zachęcenie do zaangażowania się w małe grupy Kościoła 

lokalnego. 

Modlitwa 

 „Pozdrowienie Anielskie”. 

Na ostatnich katechezach mówiliśmy, jak doniosłą rolę w naszym 

narodzie odegrała Maryja i jak wielką siłą jest dla Polski 

pobożność „maryjna”. 

Każdy chrześcijanin na chrzcie świętym otrzymał wiarę, którą 

musi nieustannie rozwijać. Wiara jest nam nie tylko dana, ale 

zadana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat 

i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie 

chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”  

       (Mk 16,15-16). 

– Z czym wam się kojarzy wiara? 

• Historia życia katechetki Marty 

Karol chciał pochwalić się cioci otrzymanym od księdza 

breloczkiem z napisem: NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA. Chociaż był 

ministrantem, zastanawiał się, co oznaczają te słowa. Pomyślał, że 

ciocia na pewno mu je wyjaśni. Kiedy wszedł do jej mieszkania i 

pokazał, co otrzymał w szkole, usłyszał: „To pięknie, że nie 

wstydzisz się Jezusa”. Karol nie odpowiedział, ale zamyślił się. 

Nagle jego wzrok padł na drewniany kołowrotek, stojący w pokoju 

gościnnym. „Skąd go masz?” – zapytał. „To pamiątka po mojej 

przyjaciółce” – odpowiedziała ciocia. „Ona też nie wstydziła się 

Jezusa. Usiądź i posłuchaj. Marta była katechetką w jednej ze 



szkół podstawowych w diecezji przemyskiej. Bardzo angażowała 

się w życie szkoły i parafii. Chciała wszystkim opowiadać o Jezusie 

i dzielić się swoją wiarą, dlatego założyła Kółko Misyjne. 

Zgromadziła w nim wielu uczniów. Modliła się z nimi za 

misjonarzy, których też wspierała ofiarą i wyrzeczeniem. Zawsze 

promieniowała miłością do Jezusa i się uśmiechała. Dla uczniów 

była wzorem do naśladowania. W trudnych chwilach mogli na niej 

polegać, powierzać jej najskrytsze problemy. Marta czerpała 

radość ze służenia Bogu i ludziom. Pomimo wielu zajęć, sporo 

czasu poświęcała innym. Swojej starszej sąsiadce robiła zakupy, 

sprzątała w mieszkaniu, zabierała rzeczy do prania, 

podprowadzała ją do kościoła na Mszę Świętą. Miała czyste serce i 

czyste usta. Ile razy uczestniczyła we Mszy Świętej, a było to 

często, zawsze przystępowała do Komunii Świętej. Nigdy o drugim 

człowieku nie mówiła źle, nawet u słabo wierzących umiała 

dostrzec jakiś piękny dar Boży. Nie szczędziła sił i czasu, by dzielić 

się swoim talentem plastycznym, dlatego często dekorowała 

świątynię parafialną. Wyjeżdżała na wakacyjne rekolekcje oazowe 

służyć dzieciom i młodzieży. Należała do Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży i do Katolickiego Stowarzyszenia 

Wychowawców. Kiedy poznała swojego przyszłego męża, dbała o 

czystość i piękno w ich relacjach. Nigdy nie rozstawała się z 

Pismem Świętym, dlatego właśnie swoje życie zakończyła z Biblią 

na piersiach, po rekolekcjach biblijnych w jej parafii, godzinę po 

uroczystej Komunii Świętej”. „To pani Marta poszła prosto do 

nieba” – przerwał zasłuchany Karol. „Tak. Wierzę w to, bo całym 

swoim życiem świadczyła o Panu Bogu. 

Zawsze z wielką życzliwością przyjmowała mnie u siebie i zawsze z 

radością wychodziła naprzeciw moim prośbom. Ostatnią, którą 

miałam do niej, było pożyczenie na czas szkolnych rekolekcji 

wielkopostnych rekwizytów mających przedstawiać dom Maryi w 

Nazarecie. 



Wyjęła więc stary, ale pięknie odnowiony kołowrotek, gliniane 

dzbanki, małą lampę naftową i kilka innych drobnych rzeczy. 

Miałam jej to wszystko oddać zaraz po rekolekcjach, 

ale nie zdążyłam… Od kiedy Marty już nie ma, ten kołowrotek 

nieustannie przypomina mi o jej obecności. Jej mąż pozwolił mi go 

zostawić u siebie, bo stał się niejako relikwią po wspanialej 

przyjaciółce, jaką była Marta. 

Często przejeżdżając przez Radymno, wstępuję na jej grób i modlę 

się za nią. Odchodzę od jej grobu z nowymi siłami i pewnością, że 

naśladując jej życie pełne pokory, radości, zaufania Bogu i 

ludziom, poświęcenia w pracy katechetycznej, umiłowania 

modlitwy i Kościoła, czystości serca, dojdę do świętości, którą 

powinien osiągnąć każdy chrześcijanin. Choć życie kręci się coraz 

szybciej, stary drewniany kołowrotek ciągle stoi w miejscu i 

przypomina mi piękne życie mojej przyjaciółki Marty”. 

Karol spojrzał na swój breloczek i już wiedział, co znaczą 

wygrawerowane na nim słowa: NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA. Z 

radością przypiął go do plecaka na widocznym miejscu. 

 Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat 

i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Przez 

wieki Jezus powoływał i posyłał ludzi, by jak niegdyś On, głosili 

naukę o królestwie Bożym i wzywali do nawrócenia. Dzisiaj 

również Jezus wzywa nas, ludzi ochrzczonych, byśmy dzielili się 

wiarą z tymi, którzy jeszcze jej nie poznali. Chrystus nam ufa. 

Chrystus nas posyła. 

– Jaka więc jest moja wiara? 

– Jaka jest moja znajomość prawd wiary? 

– Jaki jest mój udział w sakramentach świętych? 

Podsumowanie treści 

Kończąc katechezę, odpowiedzmy sobie na pytanie, co znaczy żyć 

wiarą dzisiaj? 



Pomyśl, jak żyjesz wiarą na co dzień? 

Wiesz już, że w twojej parafii albo w szkole istnieją grupy 

młodzieżowe, takie jak: oaza, schola, ministranci, KSM, RAM, 

harcerstwo, diakonia muzyczna, wolontariat, Szkoła Nowej 

Ewangelizacji lub inne wspólnoty parafialne. 

Pokaż, że nie wstydzisz się Chrystusa i dołącz do nich. 

Notatka 

Każdy chrześcijanin na chrzcie świętym otrzymał wiarę. 

Wzrastanie w niej 

wymaga ciągłego rozwoju. Wierzyć to znaczy: 

 

 

 

 

Wiara to świadome podążanie za Chrystusem. Wierzyć to otworzyć 

serce dla Jezusa i przyjąć Jego miłość. Wierzyć to dzielić się 

Chrystusem z innymi. 

Praca domowa 

Opowiedz komuś z otoczenia o Chrystusie. 

Modlitwa 

„Akt wiary” 

 

Sposoby komunikowania:grzegorz.warchul@wp.pl 

 


