
 

Katecheza: Karolina Fromont 

 

Temat: Stacja 2 „Głodnych nakarmić”. Na podstawie Drogi Krzyżowej z ojcem św. 

Franciszkiem, Polska, ŚDM 2016.  

 

Katecheza dłuższa, prawdopodobnie na dwie jednostki lekcyjne bądź spotkanie młodzieży przy 

parafii. 

 

I. Założenia edukacyjne 

 

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 

• Uświadomienie potrzeby konkretnej pomocy głodującym 

• Ukazanie znaczenia wolontariatu jako czynu miłosierdzia wobec najbardziej 

potrzebujących 

 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

 

Wiedza: 

• Uczeń zna uczynki miłosierne co do ciała 

• Uczeń wie co znaczą słowa Jezusa „jeden z tych najmniejszych” Mt 25: 40 i 45. 

 

Umiejętności: 

• Uczeń potrafi wytłumaczyć sens uczynku miłosierdzia „głodnych nakarmić” 

• Uczeń własnymi słowami parafrazuje tekst biblijny dotyczący uczynków miłosierdzia 

• Uczeń umie wytłumaczyć znaczenie słów „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 

uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 25:40 

Postawy 

• Uczeń podejmuje wyzwanie realizacji w praktyce uczynku miłosierdzia „głodnych 

nakarmić” 

 

3. Metody 

• rozmowa kierowana 

• Analiza tekstu biblijnego 

• Analiza filmiku 

 

5. Środki dydaktyczne 

• Prezentacja multimedialna 

• Filmiki z YouTube  

• Tablica 

• Pismo Święte 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Przebieg katechezy 

 

 

 



Treść Metody Czas 

1. Czynności organizacyjne:  

Sprawdzenie listy obecności 

  

2. Modlitwa wprowadzająca: Mt 25,31-46 

Slajd 1. 

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, 

wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed 

Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak 

pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po 

swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 

"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 

przygotowane wam od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

Byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 

Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

Byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 

 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i 

nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy 

Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 

widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?". A Król 

im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 

 

 

Modlitwa 

 

3. Sytuacja życiowa (egzystencjalna):  
Prowadzący wyświetla filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ4yzBb4yPs Droga krzyżowa ŚDM, 

dostęp: 03.04.2017, od 14’20” do 15’02” – komentując go po wyświetleniu 

fragmentu jako nawiązanie do „Roku Świętego Brata Alberta, który 

rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100 rocznicy śmierci świętego i 

potrwa do kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego (2017). Jak wskazuje 

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, 

inicjatywa będzie doskonałą kontynuacją ogłoszonego przez papieża 

Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia i obchodzonego w Kościele w 

Polsce Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.” 

 http://episkopat.pl/rok-2017-rokiem-sw-brata-alberta/  

 

Prowadzący wyświetla Slajd 2 i włącza filmik dalej do 17’57”.  

Zadaje uczniom pytania: 

O co prosi Jezus swoich uczniów?  

O co tak naprawdę Jezusowi chodziło, gdy mówi uczniom „wy dajcie im 

jeść”? 

Należy naprowadzić uczniów na myśl, że nawet jeśli wydaje się, że sytuacja 

ich przerasta to zawsze będą mieli coś czym będą mogli się podzielić z 

potrzebującym. Nie muszą to być od razu potężne dzieła czy wielkie zrywy 

społeczne (dwieście denarów = siedmiomiesięczna wypłata) ale mają to 

być nieduże kroki, nieduże czyny miłosierdzia względem drugiego (pięć 

chlebów i dwie ryby). Jezus nie patrzy na to czego NIE MAMY ale na to co 

mamy w tej chwili. Jezus chce użyć przez nas to kim jesteśmy i co mieści 

się w naszych możliwościach. 

 

 

Prezentacja 

fragmentu 

filmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja 

kierowana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ4yzBb4yPs
http://episkopat.pl/rok-2017-rokiem-sw-brata-alberta/


4. Przepowiadanie:  

Prowadzący włącza kolejny filmik do 3’25” 

https://www.youtube.com/watch?v=houqnjVpnw4 Trzech księży o 

uczynku: „Głodnych nakarmić” – po czym wyświetla slajd 3. Zadaniem 

uczniów jest praca samodzielna. Uczniowie odpowiadając na pytania w 

zeszytach przygotowują się do dyskusji w kolejnym punkcie katechezy. 

Czym jest głód? 

Jakie są rodzaje głodu? 

Co może być „głodem” współczesnego człowieka? 

Czym się różni głód fizyczny od głodu duchowego? 

 

Praca 

samodzielna 

 

5. Zastosowanie życiowe: 

Prowadzący wypisuje na tablicy słowo „głód”. Prosi uczniów by 

podchodząc do tablicy kolejno wpisywali w formie słoneczka znaczenia 

tego słowa, które wypracowali po obejrzeniu pierwszej części filmu. 

Razem „wyciągają wspólny mianownik” czyli grupują te słowa, które są 

podobne w znaczeniu do siebie. 

Powstają „kategorie głodu”. 

Prowadzący kończy projekcję powyższego filmiku (punkt 4) do 5’54”. Na 

podstawie tego fragmentu zadaje uczniom kolejne pytania Slajd  4: 

Kto jest „jednym z tych braci moich najmniejszych”?  

Patrząc na nasze kategorie głodu jak możesz wypełnić dany „głód”? 

Jak z rozsądkiem pomagać bliźniemu? 

Jakie są możliwości pomocy? Jakie znasz instytucje i ośrodki w których 

możesz zaangażować się jako wolontariusz? 

Jak możemy, mając to co mamy – zgodnie ze słowami Jezusa „wy dajcie 

im jeść” – wyciągnąć rękę do potrzebującego? 

Ochotnik zapisuje na tablicy propozycje „zaspokojenia” kolejnych 

kategorii głodu które uzgodnią uczniowie z Prowadzącym w czasie 

dyskusji. 

 

Prowadzący wyświetla filmik by zobrazować konkretne sposoby pomocy, 

(do 4 minuty): https://www.youtube.com/watch?v=DAZ94szT7Cs Uczynki 

Caritas Łódź- Głodnych nakarmić / Spragnionych napoić, dostęp: 

03.04.2017 

 

Ważne jest podkreślać, że biednym czy żebrzącym należy pomagać „z 

głową”, z rozsądkiem. Najlepiej jest robić to poprzez konkretne 

organizacje, w których można zaangażować się jako wolontariusz 

(Kuchnie, Jadłodajnie Caritas, Brata Alberta, Franciszkanów…) . Należy 

uważać i w razie wątpliwości zwrócić się do ludzi, którzy na co dzień 

pomagają bezdomnym i wiedzą jak to robić by nie ulec manipulacji czy 

poczucia bycia wykorzystanym. 

Dyskusja  

6. Notatka: 

Uczniowie przepisują do zeszytu kategorie głodu, wypisane na tablicy, 

wraz z odpowiedziami „jak pomagać” wypracowanymi wspólnie. 

   

8. Podsumowanie treści: 

https://www.youtube.com/watch?v=REFSHtIc6wI 360 Sekund przed ŚDM 

- Czy jesteś gotów? - Głodnych nakarmić, dostęp: 03.04.2017. (do 3’20”) 

Podsumowanie katechezy w opowiadaniu o kromce chleba z dżemem. O co 

zapyta ciebie Jezus gdy staniesz z Nim twarzą w twarz?  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=houqnjVpnw4
https://www.youtube.com/watch?v=DAZ94szT7Cs
https://www.youtube.com/watch?v=REFSHtIc6wI


9. Zadanie domowe: 

Obejrzyj na YouTube filmik: O. Edward Konkol: Pozwólcie nam nakarmić 

głodnych https://www.youtube.com/watch?v=oUD_eS5PrMw  

Znajdź ośrodek gdzie możesz zgłosić się by jako wolontariusz aktywnie 

włączyć się w dzieło posługi głodnym. Napisz gdzie, i co robiłeś. Napisz 

jak się czułeś angażując się w konkretne dzieło pomocy. Jakie są twoje 

przemyślenia z całości zadania? 

  

.  

10. Modlitwa na zakończenie: 

Uczniowie recytują uczynki miłosierne co do ciała. 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUD_eS5PrMw

