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s. Agata Trzaska 
 
 
 
                                                 Konspekt katechezy 
 
                   TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. 
 
 

Cele: 
 
 Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele 

podejmują siostry zakonne 
 
 Umiejętności: uczeń potrafi dostrzec potrzebę sióstr zakonnych w Kościele 
 
 Postawy: uczeń szanuje osoby powołane, modli się za siostry zakonne i o 

nowe powołania 
  
 Metody: praca w grupach, wywiad, pogadanka, 
 
 Pomoce: arkusze papieru, flamastry, nożyczki, klej, zdjęcia, folderki, kartki 

z określeniami powołania 
 
 
          Przebieg katechezy 
 
I. Modlitwa 
II. Powitanie Gości, uczniów 
III.    Wprowadzenie 

 
Na ostatniej katechezie mówiliśmy sobie o powołaniu.  
Kto nam przypomni:  

- co to jest powołanie? 
- kto powołuje? 
- jakie mamy powołania w Kościele? 
 

Pamiętając to wszystko, bardzo proszę, abyście w grupach wybrali  z 
otrzymanych na kartkach cech określających powołanie 5 waszym zdaniem 
najważniejszych cech i uporządkowali je według ważności. Wybrane przez 
grupę określenia podkreślamy, zapamiętujemy, będą nam jeszcze potrzebne 
w dalszej części katechezy.  
Uczniowie prezentują wybrane przez siebie określenia, katecheta 
podsumowuje. 
Pan Bóg powołuje, daje powołanie, wybiera człowieka, to Jego inicjatywa, a 
człowiek jest tym, który może przyjąć zaproszenie Pana Boga, albo je 
porzucić. Pan Bóg potrzebuje człowieka, ale zostawia mu wolność. 
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Dzisiaj przyjrzymy się powołaniu do życia zakonnego, powołaniu sióstr 
zakonnych. 

 
IV. Rozwinięcie 

 

Przygotowując się do dzisiejszej katechezy mieliście przeprowadzić wywiady z 
siostrami zakonnymi pracującymi w naszym mieście. Bardzo proszę abyście 
teraz w skrócie przedstawili nam  o co pytaliście siostry, czego dowiedzieliście 
się o siostrach, ich posłudze, powołaniu. 
Przedstawiciele grup prezentują w skrócie zdobyte informacje. 
 

Dzięki tym wywiadom mogliśmy przekonać się jak bardzo potrzebne są 
siostry zakonne w dzisiejszym świecie, w Kościele. Jak wielu ludzi korzysta z 
ich dobroci, serca. Ale niestety bardzo wielu chorych, samotnych, cierpiących, 
dzieci, ludzi młodych, mieszkańców krajów misyjnych oczekuje nadal na 
siostry zakonne.  Wiedząc to wszystko macie za zadanie wykonać w grupach 
gazetki prezentujące pracę sióstr zakonnych, ich powołanie.  
 

Grupa I - wykona gazetkę, którą umieścimy w gablocie przy nowym kościele 
Grupa II – wykona gazetkę, którą umieścimy w gablocie przy starym kościele 
Grupa III – wykona gazetkę do sali katechetycznej 
Grupa IV -  wykona album do sali katechetycznej 
Grupa V – napisze krótki artykuł do gazetki szklonej 
 
Bardzo proszę aby w tych gazetkach znalazły się informacje: 
 

 Kto powołuje? 
 Jakie zadania siostry podejmują w Kościele? 
 Czym jest powołanie zakonne ? 
 
Wykonując gazetki możecie wykorzystać wiadomości o siostrach zakonnych, 
które zdobyliście podczas wywiadów, otrzymane od sióstr folderki, zdjęcia, 
określenia odnoszące się do powołania wybrane na początku katechezy. 
 
Uczniowie wykonują zadania i prezentują swoje prace. Jedną z gazetek 
wieszamy na tablicy. 
                                            Zapis w zeszycie:  
Temat: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. 
 
Pod tematem proszę, abyście zapisali jedno zdanie, jedną informację  z 
waszych gazetek, które najbardziej się wam podoba, najbardziej do was 
przemawia. 
 
Zadanie domowe 
Ofiaruję uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym w intencji sióstr 
zakonnych i o nowe powołania do życia zakonnego. 
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V. Zakończenie 
 
Na koniec katechezy, podsumowując dzisiejsze spotkanie pomodlimy się za 
powołanych, obecnych wśród nas kapłanów, siostry zakonne, katechetów 
świeckich, o nowe powołania do życia zakonnego, kapłaństwa w Kościele. 
( modlitwa spontaniczna). 
 
 
 
Załącznik 
 

Powołanie to: 
 

 Nowe życie 
 Pytanie o sens życia 
 Wezwanie „Pójdź za Mną” 
 Głos Boga w człowieku 
 Służba 
 Łaska 
 Dialog z Bogiem 
 Oczekiwanie 
 Życie dla Boga 
 Posłannictwo 
 Znak miłości Bożej 
 Tajemnica 
 Misja 
 Zaproszenie od Boga 
 Wypełnienie woli Bożej 
 Dar od Boga 
 Bycie dla innych 
 Odpowiedź dana Bogu 
 Poszukiwanie 
 Zadanie do wypełnienia 
 Pomoc najbardziej potrzebującym 
 Miłość 
 Bycie dla Kościoła 
 Naśladowanie Chrystusa 
 Życie poświęcone Bogu 
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Jakie  informacje powinny znaleźć się na gazetce? 

 

 

 .Kto powołuje? 

 

 Jakie zadania podejmują siostry zakonne w Kościele ? 

 

 Czym jest powołanie zakonne ? 
 

 Jak my możemy pomóc siostrom zakonnym ? 
 

 

 

 

 

 

 
Jakie  informacje powinny znaleźć się na gazetce? 

 

 

 .Kto powołuje? 

 

 Jakie zadania podejmują siostry zakonne w Kościele ? 

 

 Czym jest powołanie zakonne ? 
 

 Jak my możemy pomóc siostrom zakonnym ? 
 

 

 

 

 

 

 
Jakie  informacje powinny znaleźć się na gazetce? 

 

 

 .Kto powołuje? 

 

 Jakie zadania podejmują siostry zakonne w Kościele ? 

 

 Czym jest powołanie zakonne ? 
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 Jak my możemy pomóc siostrom zakonnym ? 
 

 

 

Powołanie to: 
 

 Nowe życie       
 Wezwanie „Pójdź za Mną” 
 Głos Boga w człowieku 
 Służba 
 Łaska 
 Dialog z Bogiem 
 Oczekiwanie 
 Życie dla Boga 
 Posłannictwo 
 Znak miłości Bożej 
 Tajemnica 
 Misja 
 Zaproszenie od Boga 
 Wypełnienie woli Bożej 
 Dar od Boga 
 Bycie dla innych 
 Odpowiedź dana Bogu 
 Poszukiwanie szczęścia 
 Zadanie do wypełnienia 
 Pomoc najbardziej potrzebującym 
 Miłość 
 Bycie dla Kościoła 
 Naśladowanie Chrystusa 
 Życie poświęcone Bogu 
 

 
 
 
Pytania do wywiadu z siostrami zakonnymi 
 
 

 Czy trudno być siostrą zakonną? 
 Jak siostra odkryła, że ma powołanie? 
 Co to znaczy być siostrą zakonną? 
 Na czym polega siostry praca? 
 Jakie zadania podejmują w Kościele Siostry z Waszego zgromadzenia? 
 Co powiedziałaby siostra dziewczętom i chłopcom, którzy słyszą w 

sercu głos powołania do życia zakonnego i kapłańskiego ? 
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Temat: Nadzieja dla świata – Boże miłosierdzie. 

 

Cel ogólny  

Uświadomienie prawdy o Bożym Miłosierdziu i objawieniu go s. Faustynie 

 

Szczegółowe cele operacyjne: 

 

  Wiedza: 

-    uczeń definiuje pojęcie miłosierdzie 

- wskazuje przykłady dzieł miłosierdzia 

- wskazuje formy kultu Bożego Miłosierdzia 

 

Umiejetności : 

- wymienia sytuacje w których inni potrzebują pomocy 

- wskazuje argumenty motywujące niesienie pomocy 

 

Postawy: 

- określa konkretne formy pomocy bliźnim 

-  podejmuje konkretne formy kultu Bożego Miłosierdzia 

 

Przebieg katechezy 

 

1. Wprowadzenie 

 

przedstawienie konkretnych sytuacji z życia codziennego i ustalenie czego potrzebuje dzisiejszy 

świat w sytuacji cierpienia, wojen, śmierci, niesprawiedliwości : Nadziei, Miłosierdzia. Podanie 

tematu: NADZIEJA DLA ŚWIATA – Boże Miłosierdzie 

 

2.  Rozwinięcie 

 

Zapoznanie uczniów z treścią objawienia Bożego miłosierdzia ś. S. Faustynie ze wskazaniem 

miłosierdzia jako ratunku dla świata ( prezentacja zdjęcia s. Faustyny i „Dzienniczka” ) 

 

Podział klasy na grupy , każda przygotowuje inną formę kultu Bożego Miłosierdzia : 

- obraz „Jezu ufam Tobie” 

- koronka do Bożego Miłosierdzia 

-  święto Bożego Miłosierdzia 

- Godzina Miłosierdzia 

- szerzenie czci Bożego Miłosierdzia 

 

podsumowaniem pracy w grupach jest zaprezentowanie form czci Bożego Miłosierdzia i 

sporządzenie krótkiej notatki do zeszytu. 

Wskazanie jak rozwija się kult Bożego miłosierdzia w Polsce a przez Polskę na świecie. 

 

3. Zakończenie  

zastanowienie się nad tym jak my możemy głosić Boże miłosierdzie ( modlitwa, obraz, godzina 

15:00, czyny miłosierne) 

 

na podsumowanie uczniowie otrzymują modlitwę o łaskę pełnienia miłosierdzia względem 

bliźnich św. S. Faustyny i na jej podstawie podają przykłady jak mogą pełnić czyny miłosierdzia. 

 

4. Zadanie domowe 

wykonam dowolny czyn miłosierny, by w ten sposób głosić Boże miłosierdzie innym 
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