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43. Uroczystość Wszystkich Świętych
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 odkrywanie wartości egzystencjalnej uroczystości Wszystkich Świętych,
 ukazanie drogi do świętości na podstawie życiorysów świętych.
 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
uczeń:
 podaje datę obchodów uroczystości Wszystkich Świętych,
 własnymi słowami opisuje drogę do świętości: św. Cecylii, św. Dominka Savio, 

św. Małgorzaty Alacoque, św. Maksymiliana Marii Kolbego,
 na podstawie zdobytych wiadomości opisuje zasady, jakimi powinniśmy się 

kierować w drodze do świętości,
 uzasadnia tezę, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości.

Pojęcia, postaci
uroczystość Wszystkich Świętych, świętość, św. Cecylia, św. Dominik Savio, 
św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Maksymilian Maria Kolbe.

Wartości 
uroczystości Wszystkich Świętych wezwaniem do świętości, przykłady świętych 
wzorem dążenia do Boga.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) poznajemy świętych,
3) moja droga świętości,
4) święci moim wzorem,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji 
1. Modlitwa – Duchu Święty.

2. Wprowadzenie 
Wzór do naśladowania – nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy, następnie każ-
da grupa otrzymuje krótki życiorys świętego. Po  czym prosi, aby uczniowie 
po przeczytaniu odpowiedzieli na następujące pytania:
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1) kim była omawiana przez nich osoba?
2) czym się zajmowała?
3) jak była jej/jego droga do świętości?

Grupa I
Św. Cecylia żyła na przełomie II i  III wieku w Rzymie. W młodości uczyniła ślub 
dziewictwa. Chociaż rodzice zmusili ją do  małżeństwa z  Walerianem, Cecylia 
wymogła na Walerianie chrzest. Mąż Cecylii, pod jej wpływem, przyjął Chrzest 
Święty, nawracając się razem ze swoim bratem Tyburcjuszem. Następnie, wraz 
z Cecylią, zostali umęczeni i ponieśli śmierć. Tradycja mówi, że Święta była tor-
turowana przez namiestnika cesarskiego Amalchiusza; żołnierze, w liczbie czte-
rystu, olśnieni urodą młodej chrześcijanki, prosili ją, by wyrzekła się wiary. Ona 
jednak, trwając przy swej wierze, nakazała im, by czynili swoją powinność. 
Wstrząśnięci bohaterstwem Cecylii, żołnierze nawrócili się i  przyjęli Chrzest 
Święty. Również sędzia prosił Cecylię, by nie narażała swego życia dla wiary, lecz 
gdy ona odmówiła i wyznała wiarę w Chrystusa, zawieszono ją nad ogniem roz-
palonym w łaźni. Nie czuła jednak żaru i duszącej pary, tylko powiew morskiej 
bryzy. W końcu po trzech dniach zabito ją toporem. 

Grupa II
Św. Dominik Savio urodził się we Włoszech w  1842 r. Żył zaledwie piętnaście 
lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień świętości. Był uczniem św. Jana Bosko. 
Chcąc pomóc św. Janowi w jego pracy misyjnej, zorganizował Towarzystwo pod 
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Choć życie św. Dominika płynęło w ubó-
stwie, pracy i cierpieniach, to przepełniała go radość i pogodna świętość. Jest 
prawdziwym wzorem dla młodzieży.

Grupa III
Św. Małgorzata Maria Alacoque urodziła się 22 lipca 1647 r. w Lauthecourt we 
Francji. Przyszła na świat jako piąte dziecko w rodzinie Klaudiusza z Verosvres, 
notariusza i sędziego królewskiego. Po trzech dniach została ochrzczona, a pod-
czas obrzędu nadano jej imię Małgorzata. Złożyła ślub dozgonnej czystości. 
Kiedy miała osiem lat, zmarł jej ojciec, zostawiając pod opieką żony siedmioro 
dzieci. 25 maja 1671  r., w wieku dwudziestu czterech lat, wstąpiła do klaszto-
ru Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial. Habit zakonny otrzymała 25 
sierpnia tego samego roku. Już w początkowym okresie życia zakonnego do-
świadczała osobistych spotkań z Jezusem Chrystusem, który przekazał jej zada-
nie niesienia ludziom posłannictwa o  Jego Najświętszym Sercu. Podczas swej 
służby zakonnej doświadczała wielu przykrości od innych sióstr, póki nie nabra-
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ły one przekonania o prawdziwej jej świętości i nie uwierzyły w autentyczność 
jej posłannictwa. W pewnych okresach pełniła w klasztorze funkcje asystentki 
przełożonej zgromadzenia oraz mistrzyni nowicjuszek. Zmarła 17 października 
1690 r. w klasztorze w wieku czterdziestu trzech lat. Kiedy wieść o tym rozniosła 
się po okolicy, wierni przybyli licznie do kościoła, aby pożegnać osobę cieszącą 
się już za życia opinią świętości. Jej pogrzeb odbył się wieczorem 18 paździer-
nika.

Grupa IV
Św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduń-
skiej Woli. Pochodził z rodziny, w której panowała atmosfera wielkiej pobożności 
i patriotyzmu. Jako młodzieniec wstąpił do niższego seminarium franciszkanów 
we Lwowie. Po ukończeniu studiów wyższych złożył śluby wieczyste i przybrał 
zakonne imię – Maksymilian Maria. Był szczególnie oddany Matce Bożej, nazy-
wano go Szaleńcem Niepokalanej. W  1941  r. został aresztowany i  przewiezio-
ny do Oświęcimia. Wszystkie cierpienia znosił mężnym sercem, krzepił innych 
na duchu i zbliżał do Pana Boga. Kiedy z  jego bloku uciekł więzień, dziesięciu 
innych skazano na śmierć głodową. Wtedy to ojciec Maksymilian dobrowolnie 
ofi arował się ponieść śmierć za innego więźnia, który pozostawił w domu żonę 
i  dzieci. Po  dwóch tygodniach bez jedzenia i  picia został dobity zastrzykiem 
z trucizną, a ciało spalono w krematorium.

Następnie uczniowie prezentują wyniki pracy w grupach.

Puenta
W Kościele mamy wielu świętych, którzy swoim życiem dawali świadectwo wia-
ry w Chrystusa. Na dzisiejszej lekcji poznaliśmy życie czterech z nich. Godnym 
uwagi jest fakt, że byli oni w różnym wieku i każdy z nich miał inne życie. Świę-
ci to osoby, które cieszą się w tej chwili oglądaniem Pana Boga, a także czuwają 
nad nami w naszym codziennym życiu, są to nasi patronowie. Pan Bóg pragnie, 
abyśmy wszyscy dążyli do świętości, bez względu na wiek czy pozycję społecz-
ną.

3. Rozwinięcie 
Schody do świętości – katecheta prosi uczniów, aby w swoich zeszytach nary-
sowali schody, a  na  ich stopniach umieścili czyny, które mogą ich przybliżyć 
do świętości.
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świętość

 moje życie

Puenta
Każdy z nas powołany jest do świętości i każdy z nas na swojej drodze powinien 
tak postępować, aby tę  świętość osiągnąć [katecheta podaje przykłady wska-
zane przez uczniów]. Warte uwagi jest to, że świętość to nie tylko nieustanna 
modlitwa, ale także codzienne życie, podczas którego powinniśmy dawać świa-
dectwo naszej wiary w  Jezusa Chrystusa. Nagrodą za pójście za Jezusem jest 
osiągnięcie zbawienia, czyli życia wiecznego.

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

5. Propozycja notatki 
Świętość to osiągnięcie stanu zbawienia. Wszyscy bez względu na to, kim jeste-
śmy, jesteśmy powołani do świętości.

6. Praca domowa 
Podręcznik dla ucznia.

7. Modlitwa – fragment Litanii do Wszystkich Świętych, alternatywnie pojedyn-
cze wezwania odpowiadające imionom uczniów w klasie.


