Katecheza
Korekta: Karol Fromont

Temat: Jak rozmawiać z kimś kogo się nie widzi?
Klasa: gimnazjum/średnia

1. Założenia edukacyjne
1.1 Cele katechetyczne – wymagania ogólne
Pogłębienie rozumienia i lepszego przeżywania swojej modlitwy jako rozmowy z Panem Bogiem.
1.2 Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza
Uczeń po katechezie:
- wie co to jest i na czym polega modlitwa
- zna rodzaje modlitwy za żywych i umarłych
Umiejętności
Uczeń po katechezie:
- potrafi wyjaśnić na czym polega uczynek miłosierdzia: „modlić się za żywych i umarłych”
- umie wykorzystać usłyszane treści w swojej praktyce modlitwy
Postawy
Uczeń po katechezie:
- zauważa różnice między odmawianiem regułek a modlitwą płynącą prosto z serca
- pragnie budować relację z Bogiem jako Ojcem lub Przyjacielem
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, tablica, Pismo Święte, kartka z wydrukowaną treścią 9 slajdu
(załącznik) , kartki z pytaniami do filmu O. Krupy.
Metody: komentarz, pogadanka, wykład, rozmowa kierowana, prezentacja multimedialna, oglądanie filmów,
zadanie domowe

II. PLAN PREZENTACJI POWER POINT
Lp.
1.

2.

TREŚĆ
oraz spodziewane reakcje, odpowiedzi ze strony uczniów
Przygotowanie ekranu, projektora i głośników (przed katechezą)
Sprawdzanie listy
Modlitwa na rozpoczęcie
Ojcze nasz…
Slajd 1: Jak rozmawiać z kimś kogo się nie widzi.
Właśnie pomodliliśmy do Boga. Boga nie widzimy. Wielu ludzi ma
problemy z modlitwą - mówić do Boga jest łatwo, ale jak go
słuchać?
O. Paweł Krupa spróbuje nam w tym trochę pomóc.
https://www.youtube.com/watch?v=n7tz09i1SAg , 21. 02.2017

METODY

CZAS
2

Modlitwa i
wprowadzenie

4

3.
Slajd 2: O. Paweł Krupa mówi jak jest: oglądamy filmik (jest poza
prezentacją)

Oglądanie filmu.
(praca z
pytaniami)
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Przed obejrzeniem filmu katecheta rozdaje uczniom pytania na które
mają znaleźć odpowiedź filmie. Uczniowe zapisują odpowiedzi w
trakcie oglądania filmu:
1. W jaki sposób rozmawiamy dzisiaj z ludźmi, których nie
widzimy?
-facebook, telefon, chat, skype, e-mail, fora internetowe.
2. Dlaczego łatwiej nam otworzyć się przed ludźmi, których nie
znamy, nie widzimy, lub widzimy tylko raz w życiu?
-nie będziemy się wstydzić po podzieleniu się naszą tajemnicą, bo
już nigdy nie zobaczymy się z tą osobą.
3. Dlaczego Bóg "niejako ukrywa się" przed nami, kryje się za
tajemnicą?
-Gdybyśmy zobaczyli jego wielkość i świętość, a przy tym naszą
małość - nie bylibyśmy wstanie z nim rozmawiać, wstydzilibyśmy
się.
Po obejrzeniu filmu uczniowie przedstawiają swoje odpowiedzi.

Podsumowanie

Katecheta podsumowuje. Bóg "niejako ukrywa się" przed nami
ponieważ nas kocha. Chce żebyśmy czuli się wolni w rozmowie z
nim. Zobaczcie, że Bóg objawił najpełniej swoją miłość kiedy stał
się człowiekiem - "ukrył się niejako" w człowieczeństwie Jezusa,
żeby ludzie nie bali się do niego zbliżyć. A więc to miłość jest
powodem dlaczego Bóg się "niejako ukrywa''.
4.

Slajd 3 i 4: Czym jest modlitwa?
Slajd 3: Uczniowie odpowiadają na pytanie na podstawie slajdu nr 3.
-modlitwa to rozmowa,
-zakłada mówienie i słuchanie.
Katecheta podsumowuje: Modlitwa to relacja z Bogiem, która
zakłada słuchanie i mówienie - w jaki sposób człowiek może mówić
do Boga, a w jaki słuchać?
Slajd 4: Uczniowie mają za zadanie odpowiedzieć, które z
elementów modlitwy są słuchaniem, które mówieniem, a które mają
w sobie słuchanie i mówienie. Katecheta podkreśla, że są to
przykładowe "formy" modlitwy.
(Katecheta może pomagać uczniom - tłumacząc niektóre elementy,
naprowadzając na odpowiedź1).
-sumienie: słuchanie;
-adoracja: słuchanie, mówienie (trwanie w bliskości bez słów);
-modlitwa spontaniczna: mówienie;
-czytanie Pisma Świętego: słuchanie;
-Eucharystia: mówienie i słuchanie;
-Różaniec: mówienie i słuchanie;
-modlitwa śpiewem: śpiewanie - mówienie, słuchanie.

1

Zob. Załącznik 1

Odpowiedzi na
pytania
(Rozmowa
kierowana)

20

5.

Co zrobić by nasza modlitwa nie była monologiem, ale rozmową?

Pogadanka
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Slajd 5.
Katecheta zadaje pytanie: Co zrobić by nasza modlitwa nie była
monologiem, ale rozmową?
(W poprzednim zadaniu na podstawie slajdu 4, mowa była o
"formach", w których słuchamy i mówimy do Boga. Tutaj pytamy
bardziej o nastawienie, intencje serca).
Można skupić się na początku na zewnętrznych elementach jak:
poświęcenie czasu na modlitwę, wyciszenie się, bycie samemu w
pokoju lub kościele itd. - pokazując jak one wpływają na
wewnętrzne usposobienie.
Celem jest pokazanie, że aby usłyszeć Boga, nie wystarczy jakaś
forma, ale potrzebna jest też odpowiednia postawa wewnętrzna wycieszenia, wiary w to że Bóg mówi, pokoju itd.

6.

Jako podsumowanie katecheta puszcza film: Rozmowa z Jezusem Oglądanie filmu
(Slajd 6:
https://www.youtube.com/watch?v=MfeMsZV8LDA , 21.02.2017
Katecheta podsumowuje: Modlitwa to rozmowa - szczera i prosta,
pełna miłości.
Slajd 7: Jezus tłumaczy nam, że nie chodzi o to żeby dużo mówić,
jakby to miało wpłynąć na Boga czy nas wysłucha czy nie. Mamy
podchodzić do modlitwy z wiarą, że Bóg wie czego na potrzeba. Nie
zmusimy Boga do niczego jeżeli będziemy mnożyć modlitwy.
Wystarczy ufnie przyjść do Boga i zacząć słuchać co On ma nam do
powiedzenia.
Jezus dał nam wzór modlitwy pełnej ufności - Ojcze nasz. W niej
zawarte jest wszystko to co dla Boga jest ważne - jego wola dla nas.

32

Wykład
Na podstawie
Ewangelii

Jeżeli nie wiesz jak się modlić, możesz powoli recytować modlitwę
"Ojcze nasz", powoli - zastanawiając się nad każdą jej częścią: co to
znaczy, że Bóg jest Ojcem, co znaczy że jest Ojcem nie tylko moim,
ale naszym - naszym czyli kogo? itd.
W ten sposób możesz zrozumieć Boga i jego pragnienia.
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe
wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz,
czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w
niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my
przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas
zachowaj od złego! [Mt 6,7-13]

7.

Katecheta wprowadza: Jest taki uczynek miłosierdzia: "Modlić się
Wprowadzenie
za żywych i umarłych".
do filmu
On oznacza. Zobaczcie.
Oglądanie filmu.
Slajd 8: film - https://www.youtube.com/watch?v=fTE5aTF0zI4 ,
21.02.2017
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8.

Katecheta rozdaje karteczki z refleksją ze slajdu 9 (który jest Komentarz do
włączony w tym momencie.
filmu i slajdów.
Katecheta komentuje: Ks. Dawid proponuje żeby modlić się
codziennie, pomału. Mówi, że modlitwa za innych jest wyrazem
naszej miłości.
Katecheta prosi jednego z uczniów, aby przeyczytał refleksję.









Kochać, to znaczy „zależy mi na tobie”
Kochać, to znaczy „zależy mi na tym co robisz”
Kochać, to znaczy „zależy mi na twoim szczęściu”
Kochać, to modlić się za drugiego
Modlić się za kogoś, to znaczy „zależy mi na tobie”
Modlić się za kogoś, to znaczy „zależy mi na tym co robisz”
Modlić się ze kogoś, to znaczy „zależy mi na twoim szczęściu”
Modlić się za drugiego, to kochać go!

Katecheta pokazuje slajd 10. Krótko pokazuje przykładowe
modlitwy za innych. Pokazuje slajd 11 - zapraszając uczniów, aby
pamiętali o modlitwie za zmarłych nie tylko 1 i 2 listopada, ale
każdego dnia.
Katecheta pokazuje slajd 12 mówiąc - czsami czujemy się
całkowicie bezradni, nie wiemy jak komuś pomóc. Jest rzecz, którą
możemy zrobić: Modlić się.
9.

Katecheta zadaje pytanie: Ks. Leśniak wpomniał św. Jana Pawła II.
W jaki sposób Jan Paweł II pamiętał w jakich intencjach ma się
modlić codziennie.
-miał wypisane intencje na karteczkach.
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Katecheta podaje temat lekcji i zdanie domowe: Zapiszmy temat
lekcji: Jak rozmawiać z kimś kogo się nie widzi ("modlić się za
żywych i umarłych)
Zadanie domowe: Wklej do zeszytu karteczkę z refleksją: " Kochać,
to znaczy... jako notatkę do lekcji.
Napisz listę intecji - osób "żywych i umarłych" za których chcesz się
codziennie modlić.
10. Modlitwa ze slajdu 14 odmawiana jest wspólnie.
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Załącznik 1
(Katecheta może skorzystać z myśli podanych poniżej, aby pomóc uczniom w zrozumieniu w jaki sposób Bóg
może mówić do człowieka).

Sumienie: słuchanie
„Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu
rozbrzmiewa” – przypomina soborowa Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (punkt 16).
Bóg może mówić w moim wnętrzu - jest to głos wewnętrzny.

Adoracja: słuchanie, mówienie (trwanie w bliskości bez słów)
Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się częśto w ciszy. Jest to moment kiedy wpatrujemy się w Jezusa. Czasami modlimy się,
rozmawiając z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Słuchamy w tej ciszy - Bóg może odpowiadać np. pokojem jaki czujemy (nie
muszą to być słowa). Mogą pojawiać się także jakieś odpowiedzi na pytania, lub "głos wewnętrzny" który wewnątrz naszych serc wypowiada
słowa pociechy, miłości itd.

Modlitwa spontaniczna: mówienie
Modlitwa spontaniczna polega na tym, mówimy do Boga naszymi słowami. W sensie ścisłym nie ma tutaj momentu słuchania, ale - w trakcie
takiej modlitwy, lub po niej - możemy doświadczyć np. pocieszenia albo pokoju. W tym sensie Bóg przemawia do nas przez to doświadczenie.

Czytanie Pisma Świętego: słuchanie
W Piśmie Świętym Bóg objawił wszystko to co jest nam potrzebne do zbawienia. Czytanie Biblii, samo w sobie, jest już słuchaniem tego co jest
pragnieniem Boga. Pod wpływem Ducha Świętego teksty biblijne mogą zacząć "mówić" do nas w sposób osobisty. Możemy odnaleźć się w
postaciach, o których mówa w tekstach, w wydarzeniach. Możemy otrzymać odpowiedzi w księgach mądrościowych, albo odnaleźć się w
modlitwie psalmistów.

Eucharystia: mówienie i słuchanie
W Eucharytsii wypowiadamy wiele słów, ale i słuchamy - słuchamy Słowa Bożego, homilii, modlitw liturgicznych - w tym wszystkim może
mówić do nas Bóg.
Bóg może mówić w szczególny sposób w momencie Komunii Świętej, niekoniecznie w słowach - bardziej w poczuciu pokoju, radości itd.

Różaniec: mówienie i słuchanie
Mówienie modlitw i rozważanie tajemnic. Każda tajemnica mówi o konkretnych wydarzeniach z życia Jezusa i Maryi. Bóg może mówić
poprzez te wydarzenia do naszego życia. Słuchanie może więc polegać na tym, że rozważamy jak wydarzenia z życia Jezusa odpowiada na
nasze życiowe pytania itd.

Modlitwa śpiewem: śpiewanie - mówienie, słuchanie
Piękne melodie pieśni i piosenek chrześcijańskich ułatwiają nam przyjęcie ich treśći. W tym sensie modlitwa śpiewem nie jest tylko
"wyśpiewywaniem naszej modlitwy", ale także słuchaniem. W słowach pieśni i pięknie melodii może przemówić do nas Bóg, który jest dawcą
prawdy i piękna.

