
Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego 

 

Cele spotkania: 

• Ministrant umie wyjaśnić Kim był Jezus 

• umie wyjaśnić jak Jezus żył 

• wie co oznacza imię Jezus 

• umie wyjaśnić gdzie w Kościele możemy spotkać Jezusa 

 

1. Prowadzący spotkanie wyświetla pyta ministrantów co wiedzą o Jezusie, co i od kogo 

o Nim słyszeli. Uzupełnia i prostuje wypowiedzi. W ramach uzupełnienia wyświetla 

film pt. „3MC – Trzyminutowy Katechizm - 27. Kim był Jezus?” - 

https://www.youtube.com/watch?v=16e2bzj0dmE 

lub, pt „Credo Kredą #10 Wierzę w Chrystusa” - 

https://www.youtube.com/watch?v=Qm3CKL6OgwM 

lub, „Credo Kredą #8 Wierzę w jednego Pana” - 

https://www.youtube.com/watch?v=-6VlRC8UbIo   

Prowadzący następnie pyta ministrantów, czym Jezus zajmował się, co robił, 

przebywając na ziemi. Uzupełnia odpowiedzi ministrantów, oraz wyświetla film pt. 

„3MC – Trzyminutowy Katechizm - 30. Jak żył Jezus?” - 

https://www.youtube.com/watch?v=QTkg2FSsvMA  

Po każdym z filmów odpowiada na pytania, które mogą się pojawić po obejrzeniu 

nagrań.  

2. Prowadzący czyta teksty i poleca, aby ministranci zastanowili się nad podanymi 

pytaniami:  

Imię „Jezus” oznacza „Bóg zbawia”  

„(Maryja) porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego 

grzechów” (Mt 1,21). 

„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 

aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich ziemskich, i podziemnych” 

(Flp 2,9-10). 

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli 

i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go 

poprosicie w imię moje” (J 15,16). 

https://www.youtube.com/watch?v=16e2bzj0dmE
https://www.youtube.com/watch?v=Qm3CKL6OgwM
https://www.youtube.com/watch?v=-6VlRC8UbIo
https://www.youtube.com/watch?v=QTkg2FSsvMA


„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego 

innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). 

„Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana 

przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, biegnąc 

za Pawłem i za nami wołała: «Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą 

drogę zbawienia». Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł mając dość tego, odwrócił się i 

powiedział do ducha: «Rozkazuję ciw imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł». I w 

tejże chwili wyszedł” (Dz 16,16-18). 

„Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w 

Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od 

ośmiu lat leżał w łóżku. «Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię 

uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!» I natychmiast wstał” (Dz 9,32-34). 

 

– Co oznacza imię Jezus?  

– W jakim celu Jezus przyszedł na ziemię? 

– Jaką moc ma imię „Jezus”? 

 

„Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego 

wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem” (Dz 2,36). 

„A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz 

mnie oczyścić»” (Mt 8,2). 

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 

2,11). 

„Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»” (J 20,28). 

„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 

aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskichi ziemskich, i podziemnych. 

I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” (Flp 

2,9-11). 

„Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 

12,3b). 

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim 

uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9). 



„I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad 

światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki 

wieków!” (Ap 11,15). 

 

– Kto nazywa Jezusa Panem? 

– Co osiągnie ten, kto wyzna i wierzy, że Jezus jest Panem? 

 

3. Prowadzący pyta ministrantów gdzie w Kościele możemy spotkać żywego Jezusa. 

 

4. Prowadzący czyta teksty i poleca, aby ministranci zastanowili się nad podanymi 

pytaniami: 

 

Święty Jan Paweł II, świadectwo wiary w Najświętszą Eucharystię „Od ponad pół 

wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją 

pierwszą Mszę św. W krypcie św. Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój 

wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu (…). Każdego dnia dane mi było 

z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wędrowca, który 

kiedyś stanął obok dwóch uczniów z Emaus, ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce 



na nadzieję (por. Łk 24,13-35). Pozwólcie, umiłowani Bracia i Siostry, że w świetle 

waszej wiary i ku jej umocnieniu przekażę Wam to moje świadectwo wiary w 

Najświętszą Eucharystię. (…) Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do 

którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. Wielka tajemnica, która z 

pewnością nas przerasta i wystawia na wielką próbę zdolność naszego rozumu do 

wychodzenia poza pozorną rzeczywistość. (…) Pozwólcie że, (…) w imieniu całego 

Kościoła, w imieniu każdego i każdej z Was powtórzę Chrystusowi: «Panie, do kogóż 

pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J 6,68)”. (Jan Paweł II, Encyklika 

„Ecclesia de Eucharistia”, 59) 

 

– Kogo Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoznawał podczas Mszy Świętej?  

– Jak św. Jan Paweł II określił Eucharystię?  

 

Święty ojciec Pio, świadectwo przeżywania Mszy Świętej Pewien zakonnik 

uczestniczył we Mszy Świętej odprawianej przez ojca Pio. Wspomina moment 

przeistoczenia, który najbardziej wtedy przeżył: „Ojciec Pio zachowywał się tak, jakby 

widział Chrystusa. Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż, i 

patrzył na Hostię. On widział Pana Jezusa, że cierpi, że umiera. Widział Go w Hostii – 

to się ujawniło w jego twarzy. To było coś nieprawdopodobnego… Nie widziałem 

kapłana celebrującego, ale Mękę Pana Jezusa na Golgocie. Widziałem, że Pan Jezus 

cierpi i umiera, że krew się leje. Widziałem i przeżywałem dzięki Ojcu Pio niebo przy 

ołtarzu”. (oprac. na podst.: Msza Święta Ojca Pio) 

 

– Jak zachowywał się ojciec Pio podczas przeistoczenia? 

 – Co przeżywał ojciec Pio podczas sprawowania Mszy Świętej? 

 

Świadectwo wiary, prezentacja nagrania pt. „Robert Lewandowski nie wstydzi się 

Jezusa” 

https://www.youtube.com/watch?v=VmCYF-808Eo 

https://www.youtube.com/watch?v=VmCYF-808Eo

