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44. Modlimy się za zmarłych
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
 uświadomienie prawdy, że miłosierdzie Boga pozwala zmarłym, na dopełnie-

nie pokuty po śmierci w czyśćcu,
 ukazanie wartości modlitwy za zmarłych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
uczeń:
 z pamięci podaje datę, kiedy w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych,
 wylicza różne formy modlitwy za zmarłych,
 własnymi słowami wyjaśnia, dlaczego dzięki miłosierdziu Boga człowiek 

może zostać zbawiony,
 podaje różnice między dniem Wszystkich Wiernych Zmarłych a Halloween.

Pojęcia, postaci
dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych, zaduszki, czyściec, modlitwa, wypominki, 
Halloween. 

Wartości 
Miłosierdzie Boga i nasza modlitwa pomocą wszystkim zmarłym w osiągnięciu 
nieba, konieczność modlitwy za zmarłych, Dzień Zaduszny szczególnym mo-
mentem pamięci o zmarłych.

Schemat lekcji 
1) modlitwa,
2) sens obchodów dnia Wszystkich Wiernych Zmarłych,
3) staram się osiągnąć zbawienie,
4) mój dar dla zmarłych,
5) notatka,
6) praca domowa,
7) modlitwa.

Propozycja realizacji
1. Modlitwa – Wierzę w Boga.

2. Wprowadzenie 
Odkrywam sens – katecheta pokazuje uczniom różne zdjęcia, wycinki z gazet; 
najlepiej, aby przedstawiały np. ludzi niosących na cmentarz duże ilości kwiatów 



156

i zniczy, a inne ludzi modlących się przy grobie bliskiej osoby. Następnie nauczy-
ciel prowadzi rozmowę zmierzającą do ukazania sensu obchodów dnia Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych. Pomocą mogą być pytania:
1) co widzicie na zdjęciach?
2) jaki dzień roku przedstawiają te zdjęcia?
3) co robimy w dniu Wszystkich Wiernych Zmarłych?
4) co powinien chrześcijanin czynić w tym dniu?

Puenta
Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych obchodzony jest w Kościele 2 listopada. W tym 
dniu wspominamy tych zmarłych, którzy odeszli do domu Ojca. Wszyscy chrześcija-
nie podczas tego dnia odwiedzają groby zmarłych, przy których modlą się za swoich 
bliskich. Przynosimy na cmentarz kwiaty i znicze, które są symbolem naszej pamięci 
o tych, co odeszli. Powinniśmy jednak pamiętać, że największym darem, jaki może-
my im dać, jest nasza modlitwa, która może przybierać różne formy.

3. Rozwinięcie 
Słońce darów – katecheta rysuje na tablicy słoneczko, a następnie prosi uczniów, 
aby na podstawie własnej wiedzy i wiadomości z podręcznika podali przykłady 
pomocy zmarłym osobom, aby dzięki niej osiągnęły zbawienie. 

Moja pomoc 
zmarłym, 

aby osiągnęli 
zbawienie

Puenta
Nasze życie to droga do nieba, podczas której mamy tak żyć, abyśmy osiągnęli 
wieczne szczęście z oglądania Boga twarzą w twarz. Dopóki żyjemy na ziemi, 
mamy możliwość decydowania o swoim życiu i naprawiania naszych złych czy-
nów, tak jak uczy nas Pan Bóg: ,,Pogódź się ze  swoim przeciwnikiem szybko, 
dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia 
dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę nie wyjdziesz stamtąd, 
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aż zwrócisz ostatni grosz” (Mt 5, 25-26). Kiedy jednak skończy się nasze ziemskie 
życie, już nic nie możemy dla siebie zrobić i wtedy ważna staje się pomoc osób, 
które jeszcze żyją. To właśnie naszym zadaniem jest udzielenie takiej pomocy 
osobom, które odpokutowują swoje życie w czyśćcu. Żyjąc tu na ziemi, możemy 
dla nich uczynić bardzo wiele (katecheta podaje przykłady pomocy wymienio-
ne przez uczniów). W dniach od  1 do 8 listopada można w Kościele uzyskać raz 
dziennie odpust zupełny, czyli darowanie kary za grzechy za jedną zmarłą oso-
bę. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, czyli nie być przywiązanym do żadne-
go ciężkiego grzechu, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach Ojca 
Świętego i nawiedzić cmentarz. Niektórzy tego dnia obchodzą także Halloween, 
jest to ,,święto” pogańskie, które nie ma nic wspólnego z wyznawaną przez nas 
wiarą oraz ze świętem Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jako ludzie wierzący, nie 
powinniśmy brać udziału w tego typu zabawach. 

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

5. Propozycja notatki:
Kościół 2 listopada obchodzi wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli 
tych osób, które odeszły do domu Ojca. Największym darem, jaki możemy dać 
naszym bliskim zmarłym, jest modlitwa. Dzięki niej nasi bliscy zmarli szybciej 
mogą osiągnąć życie wieczne.

6. Praca domowa 
Z podręcznika dla ucznia. 

7. Modlitwa – Wieczny odpoczynek… (3x)

45. Jezus Chrystus Król Wszechświata
Cele katechetyczne– wymagania ogólne
 ukazanie niedzieli Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w życiu Kościoła,
 charakteryzowanie królestwa Bożego na podstawie fragmentu Pisma Świętego.


