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s. Agata Trzaska 

 

           KATECHEZA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  - KLASY I –III 

 

Temat: Komu potrzebne są dziś siostry zakonne? 

 

 ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE  

 

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

 Uczeń uświadamia sobie kim są i komu są potrzebne siostry zakonne i zakonnicy 

 Uczeń uświadamia sobie, że siostry zakonne służąc biednym, służą samemu Jezusowi 

 Uczeń uświadamia sobie jak on może służyć Jezusowi 

 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

Wiedza: 

 Uczeń wie komu służą osoby zakonne 

 Uczeń wie jak może pomóc potrzebującym  

Umiejętności: 

 Uczeń potrafi wyrazić wdzięczność Bogu za dar sióstr zakonnych i zakonników 

 Uczeń  potrafi wymienić osoby zakonne, które służyły potrzebującym 

 Uczeń potrafi pomóc człowiekowi potrzebującemu  

 

3. Metody i techniki: pogadanka, opowiadanie, praca z tekstem Pisma Św., praca w  

grupach – prezentacja wybranej postaci, śpiew piosenki, modlitwa,  rysunek, gra                   

( kostka z uczynkami miłosiernymi)  

4. Środki dydaktyczne: nagranie piosenki  i słowa „Bóg potrzebuje ciebie”, Pismo Św.,  

zdjęcia ludzi biednych, chorych, bezdomnych, głodnych, zdjęcia sióstr zakonnych 

posługujących wśród potrzebujących, kostka do gry lub kartki do losowania z 

uczynkami miłosiernymi co do ciała, zdjęcia bł. Matki Teresy z Kalkuty, bł. Marty 

Wieckiej, św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. Franciszka z Asyżu, teksty z 
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krótkimi opisami postaci świętych i błogosławionych, tekst przemówienia Ojca Św. 

Benedykta do osób konsekrowanych 

 

                        PRZEBIEG KATECHEZY 

 

1. Modlitwa 

Powitanie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – na wieki wieków. Amen.                                      

Katecheza to nasze spotkanie z Panem Jezusem,  dlatego na początku wyrazimy Mu 

wdzięczność za dar życia, za rodzinę  i szkołę, za talenty, którymi nas obdarzył:   

Znak krzyża. CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU , JAK BYŁA NA 

POCZĄTKU, TERAZ I ZAWSZE  I NA WIEKI WIEKÓW . AMEN. 

Uczniowie mogą jeszcze podać własne intencje na modlitwę – prośby, podziękowania 

 

2. Nawiązanie do tematu 

Dziś na katechezie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie : Komu potrzebne są dziś siostry 

zakonne? 

Zapisanie tematu: Komu potrzebne są dziś siostry zakonne? 

Dlaczego takie pytanie? Ojciec Święty Franciszek ogłosił obecny rok – Rokiem Życia 

Konsekrowanego.  A życie konsekrowane to życie poświęcone Bogu, osoba konsekrowana 

to osoba, która swoje życie poświęciła na wyłączność Bogu. Osoba konsekrowana to siostra 

zakonna, zakonnik, którzy służą  Panu Bogu, naśladują Pana Jezusa.  

Skoro już wiemy kim są osoby konsekrowane, to wracamy do pytania: Komu są potrzebne 

siostry zakonne? 

3. Sytuacja egzystencjalna 

Powstańcie, odczytamy Słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza 

Czytamy opis sądu ostatecznego z Mt 25, 34-40. 

 Kończąc, katecheta mówi: Oto Słowo Boże,  
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uczniowie odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 

 Katecheta zwraca się do dzieci: 

 Kto jest Królem z przypowieści? ( Pan Jezus) 

 Kogo zaprasza na ucztę, czyli do swojego Królestwa? ( tych którzy dali Mu jeść, pić,  

przyjęli Go w gościnę, dali Mu ubranie, odwiedzili Go gdy chorował) 

 Jak dzisiaj można dać Jezusowi jeść, pić, jak można dać mu odzienie i dach nad 

głową? ( pomagając potrzebującym) 

 

4. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy 

To zaproszenie Pana Jezusa do spełniania dobrych czynów skierowane jest do wszystkich 

ludzi, do wszystkich wierzących, ale w szczególny sposób odpowiedzieli na nie ……. 

Umieszczamy na tablicy : 

a) Zdjęcia ludzi chorych, biednych, głodnych, w zniszczonych ubraniach, bezdomnych 

                                                            Lub 

b) Folderki, plakaty przedstawiające siostry zakonne posługujące wśród chorych, 

biednych, bezdomnych 

Można z uczniami omówić zdjęcia, plakaty:  

 kto jest na zdjęciach, kto służy tym ludziom, w jaki sposób? 

Kto usłyszał słowa Pana Jezusa?  Siostry zakonne, zakonnicy. To właśnie oni odkryli w 

osobach chorych, biednych, samotnych, opuszczonych Pana Jezusa. Na początku wielu 

zakonów stał człowiek, który usłyszał powołanie Pana Jezusa, by służyć Mu  w 

najuboższych. W ten sposób powstawały zakony i zgromadzenia zakonne z ich właściwym 

charyzmatem. Charyzmat to taki dar Ducha Św. dany konkretnej osobie, by tym darem 

służyła innym. Tak więc Pan Bóg powoływał kobiety i mężczyzn, udzielał im swoich darów, 

by mogli służyć innym.  

a) W  klasie  I katecheta opowiada, uczniowie mogą pokazywać 

b) W klasie II i III – uczniowie pracują w grupach 

Każda grupa ma przedstawić ( przeczytać, odegrać scenkę, zagadkę dla pozostałych) 

otrzymana postać  : 
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     ( do każdej z postaci można pokazać uczniom zdjęcie) 

 

              Grupa 1 

Bł. Matka Teresa z Kalkuty –  troska o umierających  

Chciała pomagać biednym i umierającym w slumsach Kalkuty.  Założyła  własne 

Zgromadzenie Misjonarek Miłości i zamiast  habitu nosiła  sari - tradycyjny strój hinduski. 

Stopniowo do sióstr dołączali spontanicznie lekarze, pielęgniarki i ludzie świeccy, którzy tak 

jak Matka Teresa chcieli służyć najbiedniejszym, żyjącym w nędzy i umierającym często na 

ulicach. Organizowano kolejne punkty pomocy, by uporać się z chorobami będącymi 

skutkiem niedożywienia i przeludnienia. W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała 

niezmordowanie cały świat, zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej i pomagając na 

różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym.  

Grupa 2                                                                                                                                       

św. brat Albert Chmielowski –  troska o bezdomnych  

Znany malarz, osiadł  w Krakowie, gdzie zaangażował się coraz bardziej w opiekę nad 

nędzarzami i bezdomnymi. Po pewnym czasie porzucił całkowicie malarstwo, poświęcając 

się pomocy ubogim. Mieszkał w ogrzewalni miejskiej razem z bezdomnymi, alkoholikami i 

nędzarzami. Sprzeciwiał się jałmużnie, której nie uznawał za prawdziwą pomoc, ale 

nierozwiązującym problemu biedy doraźnym zabiegiem uspokajającym sumienie 

bogatszych. Dał początek założonemu przez siebie Zgromadzeniu Braci Albertynów,  

założył  także Zgromadzenie Sióstr Albertynek. W Krakowie prowadził przytułek, w którym 

mieszkał razem z ubogimi. 

Grupa 3                                                                                                                                          

bł. siostra Marta Wiecka – troska o chorych 

Siostra Marta pracowała w szpitalu, była osobą, która nie zamykała się w granicach 

obowiązku, lecz chętnie spieszyła z pomocą wszędzie tam, gdzie na tę pomoc czekano. 

Siostra Marta bardzo kochała swe powołanie i zawsze była radosna oraz zadowolona z 

wykonywanej wśród chorych posługi. Uśmiechnięta, pełna cierpliwości i niezwykłej dobroci 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Albertyni
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niosła ulgę nie tylko cierpiącemu ciału, ale zabiegała też o zdrowie ducha powierzonych jej 

chorych. Miała niezwykły dar jednania dusz z Bogiem, na jej oddziale nikt nie umierał bez 

sakramentu pojednania. Dla siostry Marty każdy cierpiący człowiek był jednakowo ważny, 

wszystkim służyła z tą samą miłością. Siłę do służby czerpała z modlitwy. Świadoma 

niebezpieczeństwa dobrowolnie podjęła się dezynfekcji pomieszczenia po chorej na tyfus 

plamisty, chociaż był do tego zobowiązany inny pracownik - młody ojciec rodziny. 

Nazajutrz pojawiły się objawy choroby. Na skutek choroby zmarła, służąc chorym. 

Grupa 4                                                                                                                                           

św. Franciszek –  troska o biednych 

Odrestaurował własnymi rękami kilka zniszczonych kościołów w okolicy Asyżu. 

Pozbywając się wszystkiego, co posiadał, a nawet własne ubranie oddając ojcu, żył odtąd jak 

pustelnik. Rozpoczął życie w ubóstwie i apostolstwo, na wzór Chrystusa i Apostołów. 

Odziany w zgrzebny habit, przepasany sznurem,  głosił słowo Boże. Przy tym nie 

zaniedbywał posługi miłosierdzia względem chorych, najbardziej wówczas cierpiących i 

opuszczonych, mianowicie trędowatych. Początkowo był sam, często niezrozumiany i 

wyśmiewany, z czasem jednak zaczęli się do niego przyłączać coraz liczniejsi naśladowcy, a 

także naśladowczynie. W ten sposób stał się założycielem trzech zakonów: braci mniejszych,  

sióstr klarysek  i tercjarzy, którzy służą Jezusowi w biednych, opuszczonych. 

 

5. Zastosowanie życiowe 

Siostry zakonne, zakonnicy poszli za Panem Jezusem, by Go naśladować, by jak On 

karmić głodnych, dać pić spragnionym, dawać schronienie bezdomnym, nagich 

przyodziewać, chorymi się opiekować, być przy umierających. Podejmując tą posługę, 

służą samemu Jezusowi. My też możemy służyć drugiemu człowiekowi, który 

potrzebuje naszej pomocy – w domu, w szkole, w klasie, na podwórku.  

a) Uczniowie losują wybrany uczynek miłosierdzia  

( pocięte na paski dla kl. I mogą mieć formę obrazkową ) 

 

http://www.franciszkanie.org/francisz1.htm
http://www.franciszkanie.org/klaryski.htm
http://www.franciszkanie.org/swieccy.htm
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Głodnych nakarmić. 

Spragnionych napoić. 

Nagich przyodziać. 

Podróżnych w dom przyjąć. 

Więźniów pocieszać. 

Chorych nawiedzać. 

Umarłych pogrzebać. 

b) Uczniowie wyrzucają na kostce uczynek miłosierny  

I układają modlitwę za człowieka, który potrzebuje danej pomocy, mogą też 

narysować jak wykonują dany uczynek miłosierdzia. 

 

6. Modlitwa śródlekcyjna 

Uczniowie odczytują lub wypowiadają ułożone przez siebie modlitwy, na koniec możemy 

zaśpiewać: ( tekst piosenki - załącznik 1) 

Śpiew piosenki : „Bóg Potrzebuje ciebie” ( piosenkę można pokazywać) 

7. Podsumowanie treści 

Na koniec katechezy posłuchajcie jeszcze co do osób zakonnych, sióstr i zakonników  

powiedział Ojciec św. Benedykt  o ich posłudze: 

„W dzisiejszych czasach w klasztorach i ośrodkach duchowości mnisi, osoby zakonne i 

konsekrowane stwarzają wiernym szkoły modlitwy, wychowania do wiary i duchowej opieki. 

Przede wszystkim jednak nadal prowadzą oni wielkie dzieło ewangelizacji i dają świadectwo 

na wszystkich kontynentach, aż po przedmurza wiary, a czynią to wielkodusznie i często 

składają w ofierze własne życie aż po męczeństwo. Wielu z nich poświęca się całkowicie 

katechizacji, wychowaniu, nauczaniu, krzewieniu kultury i przekazowi społecznemu. 

Opiekują się młodymi ludźmi i ich rodzinami, ubogimi, osobami w podeszłym wieku, chorymi 

i samotnymi. Nie ma takich środowisk ludzkich i kościelnych, gdzie nie byliby obecni, często 
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w sposób cichy, ale zawsze konkretny i twórczy, niejako przedłużając obecność Jezusa, który 

przeszedł, dobrze czyniąc wszystkim (por. Dz 10, 38). Kościół jest wdzięczny za świadectwo 

wierności i świętości, dawane przez tak licznych członków instytutów życia konsekrowanego, 

za nieustanną modlitwę pochwalną i wstawienniczą ich wspólnot, za ich życie oddane na 

służbę Ludowi Bożemu”. 

8. Praca domowa 

Zadanie domowe z dzisiejszej katechezy  

1. Poszukaj w swoim środowisku sióstr zakonnych i dowiedz się komu służą 

2. Pomódl się za siostry zakonne, by w tych wśród którzy służą potrafiły zobaczyć 

Jezusa, zaproś do swojej modlitwy Twoich bliskich 

 

9. Modlitwa końcowa 

Komu są dziś potrzebne siostry zakonne? Jak widzicie bardzo dużo ludzi potrzebuje dziś 

sióstr zakonnych, zakonników, który będą im służyć jak samemu Panu Jezusowi. Dlatego 

teraz poprosimy za wszystkie osoby zakonne, by w każdym człowieku, któremu służą 

potrafiły zobaczyć Pana Jezusa, a także za ludzi młodych by usłyszeli głos powołania i z 

odwagą poszli za Panem Jezusem.  

Można zaśpiewać piosenkę „Bóg potrzebuje ciebie” lub „Barkę” 

 

Załącznik 1 

1. Bóg potrzebuje ciebie, dużo bardziej potrzebuje ciebie. 

Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż nieba, 

Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż ziemi, 

Potrzebuje ciebie dużo bardziej niż morza, 

Potrzebuje ciebie.  

2.Ja potrzebuję Boga… 

3.Ty potrzebujesz Boga… 

4.Ja potrzebuję ciebie…  
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