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Autor katechezy: Cholewa Damian
Szkoła, klasa: średnia
Temat katechezy: Strapionych pocieszać.

I. Założenia edukacyjne
1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne
Wychowywanie katechizowanych do postawy bezinteresownego wsparcia okazywanego bliźnim, a
zwłaszcza potrzebującym.
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Wiedza
Uczeń po katechezie:
- ma wiedzę czym jest uczynek miłosierdzia "strapionych pocieszać"
Umiejętności
Uczeń potrafi:
-wytłumaczyć gdzie jest źródło chrześcijańskiego pocieszenia
-wytłumaczyć na czym polega chrześcijańskie pocieszenie
Postawy
Uczeń
-kształtuje w sobie postawę i umiejętność chrześcijańskiego pocieszenia.
4. Metody:
rozmowa kierowana, wykład, praca z tekstem biblijnym.
5. Środki dydaktyczne:
tablica, prezentacja multimedialna, rzutnik, głośnik, ekran, internet
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II. Przebieg katechezy
TREŚĆ

METODY

1. Czynności organizacyjne: sprawdzanie obecności

CZAS
1

2. Modlitwa wprowadzająca: Duchu Święty, który…
5
3. Wprowadzenie:
Jak wiemy z katechezy wiara to dar Boga. Wiara mobilizuje nas do czynów
dobroci, a szczególnie do pełnienia uczynków miłosiernych względem
duszy i ciała.
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Katecheta pyta: jakie znacie czyny miłości, uczynki miłosierdzia?
Osoby odpowiadające zapisują uczynki na tablicy…
Katecheta w podsumowaniu pokazuje slajdy 1 i 2. Uczniowie sprawdzają
czego brakuje na tablicy. Wybrana osoba dopisuje brakujące uczynki.
4. Sytuacja życiowa (egzystencjalna):
Każdemu zdarzają się dni trudniejsze. Dni, kiedy nie chce się nam wstać do
szkoły, na zajęcia. Nie mamy ochotę na jedzenie, na zabawę, towarzystwo.
Po prostu nie widzimy sensu życia w danej chwili. Dobrze wyraża to jedna
z piosenek Grzegorza Turnała: „Nie pewnie idziesz pochylony drogą, co
nigdzie nie prowadzi (...) Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu
lekko zawieszony”.
Właśnie wtedy może pojawić się smutek, przygnębienie, zwątpienie. Takie
stany mogą być związane z chorobą, z utratą kogoś bliskiego,
doświadczeniem rozczarowania, niewdzięczności.

Zapis na tablicy
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Rozmowa
kierowana
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Katecheta zwraca się do uczniów: Z tych wszystkich, wypisanych na tablicy, uczynków
miłosierdzia, który odpowiada na potrzeby ludzi opisanych przed chwilą - przeżywających
przygnębienie , zwątpienie, smutek. (odpowiedź - strapionych pocieszać)
Dziś omówimy ten uczynków miłosierdzia – strapionych pocieszać. (Slajd
3)
Katecheta podaje temat do zeszytu.
5. Żeby dobrze rozumieć ten uczynek miłosierdzia trzeba nam się
zapytać: co to jest strapienie?
Wg słownika PWN – zmartwienie, kłopot, zgryzota (Slajd 4). Znajdukemy
definicję w słowniku, a slajd jest prezentowany po jej przeczytaniu.
Z jakich powodów możemy być strapieni?
Np. osamotnienie, choroba, problem, niewdzięczność… - niektóre z tych
problemów były wspomniane w punkcie 4: Sytuacja życiowa
(egzystencjalna). Katecheta prowadzi rozmowę tak by uczniowie znaleźli
nie wspomniane wcześniej powody strapienia.

Rozmowa
kierowana
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6. Przepowiadanie: 2 Kor 1, 3-4 (Slajd 5)
Katecheta pokazuje slajd z tekstem biblijnym. (Uczniowie pracują z
egzeplerzami Pisma Świętego). Zadaje pytanie uczniom.
-Św. Paweł opisuje Boga różnymi tytułami. Który z nich kojarzy wam się z
uczynkiem miłosierdza: strapionych pocieszać?
Odpowiedź: Bóg wszelkiej pociechy.
-Kto potrafi pocieszać tych, którzy są w udręce.
Odpowiedź: ten który doświadcza pocieszenia od Boga.

Praca z tekstem
biblijnym
(pytania i
odpowiedzi)
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Oglądanie filmu
(pytania i
odpowiedzi)
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Wykład

36

"Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym
naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w
jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga".
Katecheta podsumowuje: Bóg jest źródłem pociechy. Budując z nim relację
otrzymujemy nadzieję i pociechę, którą możemy dzielić się z innymi.
Wypełnienie uczynku: "strapionych pocieszać" wypływa więc z naszej
relacji z Bogiem, który jest Dawcą wszelkiej pociechy.
6. Strapionych pocieszać. Cóż to oznacza? (Slajd 6)
Posłuchajcie … - krótki film http://profeto.pl/180-sekund,6591.html,
Katecheta, przed puszczeniem filmu podaje uczniom pytania, na które mają
szukać odpowiedzi w filmie (zapisują je w zeszytach)
W jaki sposób Jezus przynosił pocieszenie strapionym?
-miał dla nich czas,
-słowo pocieszenia,
-przynosił nadzieję.
Jakie słowo powtarza się w tym filmie jako bardzo ważny element
pocieszenia strapionych?
-nadzieja.
Po filmie uczniowie odpowiadają na pytania. Katecheta podsumowuje:
Nadzieja, która mamy wnosić w życie strapionych powinna wypływać z
naszego doświadczenia nadziei i pociechy, którą otrzymujemy od Jezusa.
7. Zastosowanie życiowe:
Jak wygląda chrześcijańskie pocieszenie? (Slajd 7)
Cierpienie Jezusa pokazuje nam, że On rozumie tych którzy są w
strapieniu. Obecność jego Matki podczas męki i jej widok pod krzyżem
mogło dawać Jezusowi pocieszenie i siłę do walki. Ona nic mu nie mówiła.
To jej cicha obecność przez całą mękę umacniała Jezusa.
A więc ważnym elementem pocieszenia jest trwanie w bliskości z
strapionym. Czasami nie mamy odpowiedzi na ból przyjaciela, ale możemy
przynieść im nadzieję poprzez bliskość, którą mu ofiarujemy. I on wtedy
może podjąć walkę oswoje życie świadomy, że ktoś przy nich stoi.
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8. Podsumowanie i notatka (Slajd 8)
Notatka
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Katecheta podsumowuje i uczniowie zapisują w zeszycie notatkę
Strapionych pocieszać oznacza trwać w bliskości z człowiekiem
cierpiącym, dawać nadzieję i wspierać w walce. Oznacza to przynosić
pocieszenie naszą postawą i słowem. To pocieszenie wypływa z faktu, że
Bóg troszczy się o każdego człowieka. Doświadczywszy tej troski Boga
możemy przynosić ją tym, którzy są w strapieniu.
9. Zadanie domowe
Opisz wydarzenie ze swojego życia, w którym zostałeś przez kogoś
pocieszony, albo sam kogoś pocieszyłeś. Znajdź w tym wydarzeniu
elementy pocieszenia: bliskość z człowiekiem, przyniesienie nadziei.
Odpowiedz na pytanie: w jaki sposób pocieszenie pokazało kim jest Bóg,
źródło wszelkiego pocieszenia?

10. Modlitwa na zakończenie z IV stacji Drogi Krzyżowej ŚDM 2016:
(Slajd 9)
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Maryjo, Pocieszycielko strapionych, chcemy się od Ciebie uczyć
miłosiernej, milczącej obecności przy tych, którzy cierpią. Uwielbiamy
Cię, Jezu Chryste, i Ciebie, Duchu Święty, Pocieszycielu, który nas
pocieszasz w każdym naszym utrapieniu, byśmy mogli pocieszać tych, co
są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Ciebie. Amen.
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