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5. Propozycja notatki 
Każdy uczeń Pana Jezusa powinien nie tylko słuchać Jego słów, lecz także wcie-
lać je w życie i pełnić uczynki miłosierdzia. Wypełnianie nauki Jezusa w konkret-
nych czynach upodabnia nas do Niego.

6. Praca domowa 
Wykonaj przemyślany wcześniej uczynek miłosierdzia względem swoich rodzi-
ców lub rodzeństwa

7. Modlitwa – Chwała Ojcu.

V.  Jestem z Jezusem w drodze 
do Ojca

32. Opieka Boga nad Józefem z Egiptu
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 pogłębienie rozumienia Bożej Opatrzności,
 analiza i interpretacja historii Józefa jako wyrazu troski Boga o człowieka.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
 defi niuje pojęcie Bożej Opatrzności jako troski Boga o człowieka,
 w  modlitwie wyraża wdzięczność Panu Bogu za troskę, za stworzenie i  dar 

aniołów stróżów,
 na podstawie historii Józefa wskazuje na momenty opieki Boga nad człowiekiem,
 po zakończonym spotkaniu charakteryzuje anioła stróża jako szczególnego 

posłańca, który ma nas chronić przed szatanem.

Pojęcia, postaci 
Józef z Egiptu, Boża Opatrzność, anioł stróż, opieka, szatan.

Wartości 
Boża Opatrzność wyrazem troski o człowieka, anioł stróż szczególnym „ochro-
niarzem” przed szatanem.
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Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) moja opieka i troska,
3) historia Józefa,
4) modlitwa do anioła stróża,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Ojcze nasz.

2. Wprowadzenie 
Rozmowa kierowana – katecheta prowadzi z uczniami rozmowę dotyczącą zna-
czenia opieki i troski w życiu człowieka. Pomocne mogą być pytania:
1) kim się opiekowaliście?
2) w czym się przejawiała wasza troska i opieka?
3) jak się czuliście, opiekując się drugim człowiekiem?
4) kto opiekuje się wami? 
5) po czym poznajecie zatroskanie o was drugiej osoby?
6) jak się czuje człowiek będący pod czyjąś opieką?

Puenta
W życiu każdego człowieka pojawiają się chwile, w których doświadczamy opie-
ki, gdy jej potrzebujemy, lub też takie sytuacje, w których opiekujemy się innymi. 
Troska o drugą osobę to przede wszystkim dbanie o jej dobro i bezpieczeństwo. 
Gdy byliśmy mali, nasi rodzice przez cały czas opiekowali się nami, dbali, żeby 
niczego nam nie brakowało. Abyśmy mogli się właściwie rozwijać, pokazywa-
li nam różne rzeczy, które były dla nas nieznane. Teraz, kiedy jesteśmy starsi 
i gdy sami potrafi my już wiele zrobić, nasi rodzice nadal się nami opiekują, bo nas 
kochają i chcą dla nas jak najlepiej. Ich troska przejawia się zarówno w dbaniu 
o  nasze zdrowie, jak i  o  nasz rozwój. Ale nie tylko ludzie troszczą się o  siebie 
i opiekują się sobą nawzajem. Także Pan Bóg otacza swą opieką wszelkie stwo-
rzenie, cały wszechświat, o czym przypominają słowa zawarte w waszym pod-
ręczniku:  „Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Pan cię 
uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego 
wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy” (Ps 121, 5.7-8). Tę troskę szczególnie 
zauważamy w dziejach narodu wybranego i w historii Józefa.
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3. Rozwinięcie 
Tocząca się opowieść – katecheta prosi uczniów, aby spróbowali dokończyć pew-
ną historię. Każdy uczeń dodaje do opowieści jedno zdanie. Nauczyciel zapisuje 
treść opowieści na kartce. Po ukończeniu historia zostaje odczytana, a następnie 
katecheta przedstawia historię Józefa, zawartą na kartach Pisma Świętego. Na-
stępnie uczniowie porównują oba opowiadania.

„Józef był ukochanym synem, któremu ojciec podarował najlepszą szatę, przez 
co  został znienawidzony przez swoich braci. Początkowo chcieli go zabić, ale 
ostatecznie…”

Puenta
Pan Bóg czuwa nad całym życiem człowieka i  opiekuje się nami. Pamiętamy, 
że działanie Pana Boga wyrażające się troską i miłością o swoje stworzenie nazy-
wamy Bożą Opatrznością. W historii Józefa możemy dostrzec wiele momentów 
opieki Boga nad nim. Pan Bóg kocha nas tak bardzo, że daje nam jeszcze dodat-
kowego opiekuna. Jest nim nasz anioł stróż, który stoi na straży naszego zbawie-
nia i chroni nas przed szatanem, dlatego powinniśmy jak najczęściej modlić się 
do naszego anioła stróża i dziękować Panu Bogu za Jego opiekę i troskę o nas.

4. Zakończenie 
Praca na lekcji – uczniowie wykonują polecenie 1 z podręcznika dla ucznia.

5. Propozycja notatki 
Historia Józefa z Egiptu jest wyrazem Bożej Opatrzności względem człowieka. 
Bóg kocha nas tak bardzo, że daje każdemu z nas anioła stróża, który chroni nas 
przed szatanem.

6. Praca domowa 
Polecenie 2 z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – Aniele Boży Stróżu lub modlitwa ułożona w poleceniu 2 z podręcznika.

33. Bóg prowadzi swój lud
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 pogłębienie rozumienia Bożej Opatrzności jako opieki i troski Boga o człowieka,
 nabywanie zdolności proszenia Boga o Jego łaski i dziękowania za Jego pro-

wadzenie.


