s. Agata Trzaska

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ – KLASY I – III
TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego – co to takiego?

ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 Uczeń uświadamia sobie kim są osoby konsekrowane
 Uczeń uświadamia sobie, że powołanie jest darem Boga
 Uczeń
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza:
 Uczeń wie kto powołuje i skąd się biorą osoby konsekrowane
 Uczeń jest wie po co są osoby konsekrowane
 Zna biblijną historie powołania Samuela
Umiejętności:
 Uczeń umie wyrazić Bogu wdzięczność za dar powołania, za osoby
konsekrowane
 Podejmuje modlitwę za osoby konsekrowane
3. Metody i techniki : rozmowa i opowiadanie, odczytanie Słowa Bożego, scenka
biblijna, praca z tekstem, modlitwa, śpiew,
4. Środki dydaktyczne: Pismo Św., piosenka „ Barka”, tekst piosenki, zdjęcia
przedstawiające różnych ludzi, zdjęcia sióstr zakonnych, zakonników, karty pracy dla
uczniów lub napisy do umieszczenia na tablicy, tekst – słowa Jana Pawła II o osobach
konsekrowanych
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PRZEBIEG KATECHEZY

1. Modlitwa
Powitanie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – na wieki wieków. Amen
Nasze spotkanie z Panem Jezusem rozpoczniemy od modlitwy, która będzie prośba za
wszystkich ludzi, a szczególnie za powołanych , by potrafili iść za głosem powołującego
Boga.
Znak krzyża, Ojcze nasz.
2. Nawiązanie do tematu
Ojciec Św. Franciszek ogłosił ten rok, Rokiem Życia Konsekrowanego. Dziś na
katechezie dowiemy się kim są osoby konsekrowane i skąd się biorą.

Zapisanie tematu katechezy: Powołanie do życia konsekrowanego – co to takiego?
Co to jest życie konsekrowane? Kim są osoby konsekrowane? Kto to jest osoba
konsekrowana?
( wypowiedzi dzieci, gdyby uczniowie mieli problem naprowadzamy ich przez pytanie: co
to znaczy że kościół jest konsekrowany: poświęcony dla Boga, oddany na użytek Bogu,
poświęcony Bogu)
Życie konsekrowane to życie poświęcone Bogu, osoba konsekrowana, to osoba
poświęcona Bogu , oddana na wyłączność Bogu. Taką osobą oddaną Bogu jest
oczywiście ksiądz ale też siostra zakonna, zakonnik. To ktoś kogo Bóg pragnie mieć za
swojego współpracownika. To ktoś kogo Bóg powołuje by Mu pomagał, towarzyszył.
Skąd się biorą osoby konsekrowane?
3. Sytuacja egzystencjalna
Powstańcie, przeczytamy opis powołania z Pisma Św. :
Czytamy opis powołania Samuela z 1Sm 3,1- 10. 19- 20 Kończąc tekst, katecheta mówi:
Oto Słowo Boże, uczniowie odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
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Następnie katecheta mówi: teraz spróbujemy tą historię zagrać, wybiera ucznia, który będzie
grał Samuela, Helego. Katecheta będzie wypowiadał Słowa Boga i prowadził narrację.
Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan,
a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły
już słabnąć i nie mógł widzieć. A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w
przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał: „Samuelu”,
a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: «Oto jestem:
przecież mię wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się
zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł do Helego
mówiąc: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu. Wróć i
połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze
objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i
poszedł do Helego, mówiąc: Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. 9 Rzekł więc Heli
do Samuela: Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy
zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo
sługa Twój słucha». Samuel dorastał, a Pan był z nim. Cały Izrael poznał, że Samuel zyskał
potwierdzenie jako prorok Pański.”
Katecheta omawia z uczniami przeczytany tekst.
 Kto wołał? ( Bóg)
 Kogo wołał? (człowieka, Samuela)
 Kto pomógł Samuelowi rozpoznać głos Boga? ( Heli, drugi człowiek)


Do czego powołał Bóg Samuela? ( do misji, był prorokiem Pana)
4. Zastosowanie życiowe

Od początku świata Bóg wybierał sobie ludzi, czyli powoływał ich podobnie jak Samuela do
swojej służby, wyznaczał im zadania do wykonania. Na pewno znacie wielu takich ludzi,
szczególnie powołanych prze z Boga. Teraz waszym zadaniem będzie połączyć osobę
powołaną przez Boga z zadaniem jakie jej Pan Bóg wyznaczył.
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Uczniowie na tablicy przyporządkowują osobę do zadania, to ćwiczenia można też wykonać
w zeszycie ucznia, uczniowie dostają od katechety karty pracy, na których mają połączyć
( załącznik 1)

pary:
Święty Jan Paweł II

Matka Jezusa

Święty Piotr

Apostoł

Święta Maryja

Papież

Święty Józef

Siostra zakonna, sekretarka
Bożego Miłosierdzia

Święta Siostra Faustyna

Służba Bogu , naśladowanie Jezusa

Siostra zakonna

Opiekun Jezusa

Już wiemy kto powołuje i do czego. A teraz dowiemy się, kto może być powołany przez
Boga do Jego służby .
Katecheta umieszcza na tablicy zdjęcia różnych ludzi: kobiety, mężczyźni, młodzież,
przedstawiciele różnych kontynentów, radośni i smutni, biedni i bogaci. Zadajemy uczniom
pytanie : Kto może być powołany do wyłącznej służby Bogu czyli do bycia osoba zakonną ,
konsekrowaną? Kto może zostać siostrą zakonną, zakonnikiem?
( każdy , kto wierzy w Boga, kocha Go i chce Mu służyć).
Tak, każdy może być przez Boga powołany do Jego służby.
Dzisiaj Bóg powołuje do swojej służby ludzi, siostry zakonne, zakonników.
Pytamy uczniów czy widzieli kiedyś, spotkali jakąś siostrę zakonną, zakonnika
( wypowiedzi uczniów).
Po czym można rozpoznać siostrę zakonną, zakonnika czyli osobę konsekrowaną ?
( ubiór zakonny, habit, welon, krzyżyk, różaniec przy pasku). Jeżeli dysponujemy zdjęciem,
folderem powołaniowym, pokazujemy uczniom zdjęcia.
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5. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy
Wiemy już kim są osoby konsekrowane, kto je powołuje. Teraz dowiemy się po co Bóg
powołuje osoby konsekrowane. Podpowiedzi będziemy szukać u św. Jana Pawła II.
Ojciec Św. powiedział do osób konsekrowanych :”Przez samą swoja obecność osoby
konsekrowane są znakiem Chrystusa i Jego stylu życia, wezwanie dla wszystkich, by
niczego nie przedkładać ponad Boga i Jego królestwo, oraz wzorem poświęcenia się
modlitwie i służbie bliźnim”.
Omawiamy z uczniami przeczytany tekst:
Po co są osoby konsekrowane? ( by być znakiem Chrystusa, by naśladować Jego życie)
Jakie są zadania osób konsekrowanych? ( na pierwszym miejscu stawiać Boga i Jego
królestwo)
W czym mają być wzorem dla wierzących? ( poświęcenia się modlitwie i służbie bliźnim)
Uczniowie otrzymują tekst ze słowami Jana Pawła II ( załącznik 2) wklejają go do zeszytu i
mają:
 w klasie I narysować jakie są zadania osób konsekrowanych
 a w klasie II – III napisać jakie są zadania osób konsekrowanych
6. Modlitwa śródlekcyjna
Po napisaniu lub narysowaniu zadań pomodlimy się za wszystkie osoby zakonne, by
jak najlepiej służyły Bogu, by były wierne swojemu powołaniu. Zaśpiewamy piosenkę
„Barka”, której słowa opisują jak Pan Jezus powoływał swoich uczniów i jak dziś
powołuje do swojej służby. Rozdajemy tekst piosenki ( załącznik 3)
Uczniowie śpiewają „Barkę” – można szczególnie w klasie I śpiewać z
pokazywaniem.
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7. Posumowanie treści
Wiemy już co to jest powołanie, kto powołuje i kto może być powołany. Wiemy
kto to jest osoba konsekrowana. Wiemy, że to człowiek, który całe swoje życie
poświęcił Bogu, który chce naśladować Pana Jezusa. Każda siostra zakonna, każdy
zakonnik to swoje poświęcenie Panu Bogu ślubuje, podobnie jak wasi rodzice
ślubowali sobie wierność, tak osoby konsekrowane, ślubują Bogu:
 CZYSTOŚĆ – ŻE ICH SERCE, BĘDZIE NALEŻAŁO DO BOGA,
ŻE W ICH ŻYCIU NA PIERWSZYM MIEJSCU BĘDZIE BÓG
 UBÓSTWO – ŻE DLA NICH NAJWIĘKSZYM SKARBEM BĘDZIE
BÓG, ŻE BĘDĄ SIĘ STARAĆ PRZEDE WSZYSTKIM O SPRAWY
BOGA A NIE BOGACTWA ZIEMI
 POSŁUSZEŃSTWO – ŻE BĘDĄ W SWOIM ŻYCIU BARDZIEJ
SŁUCHAĆ BOGA NIŻ SIEBIE, BĘDĄ SZUKAĆ WOLI BOŻEJ

8. Praca domowa
Zaproście swoich rodziców, rodzeństwo do wspólnej modlitwy za wszystkie osoby
konsekrowane, siostry zakonne, zakonników by wiernie służyli Bogu, a także o dar
nowych powołań do służby Bogu.

9. Modlitwa końcowa
Na zakończenie naszej katechezy podziękujemy Dobremu Bogu za wszystkie osoby
konsekrowane, za siostry zakonne, zakonników śpiewając „Barkę”.
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Załącznik 1
Święty Jan Paweł II

Matka Jezusa

Święty Piotr

Apostoł

Święta Maryja

Papież

Święty Józef

Siostra zakonna, sekretarka
Bożego Miłosierdzia

Święta Siostra Faustyna

Służba Bogu , naśladowanie Jezusa

Siostra zakonna

Opiekun Jezusa

Załącznik 2
Ojciec Św. powiedział do osób konsekrowanych :”Przez samą swoja obecność osoby
konsekrowane są znakiem Chrystusa i Jego stylu życia, wezwanie dla wszystkich, by
niczego nie przedkładać ponad Boga i Jego królestwo, oraz wzorem poświęcenia się
modlitwie i służbie bliźnim”.
Załącznik 3
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
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3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
i słowem życia.
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