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18. Małżeństwo i kapłaństwo wierną służbą
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
• ukazanie sakramentu święceń kapłańskich i sakramentu małżeństwa jako
służby drugiemu człowiekowi;
• przedstawienie zobowiązań sakramentu święceń kapłańskich
i małżeństwa.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
• zna znaczenie słowa „służyć” i „służba”;
• podaje argumenty przemawiające za tezą, że sakrament święceń kapłańskich i sakrament małżeństwa to sakramenty w służbie bliźniemu;
• wyjaśnia, na czym polega służba kapłanów wobec wiernych;
• wskazuje sposoby służby osób połączonych węzłem małżeńskim.
Pojęcia i postaci
sakrament małżeństwa, sakrament święceń kapłańskich, służba bliźniemu,
powołanie.
Wartości
sakrament święceń kapłańskich i małżeństwa – sakramentami służby wobec drugiego człowieka.
Schemat lekcji
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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modlitwa,
reprezentuję drużynę,
odkrywam swoje powołanie,
wypełniam służbę wynikającą z powołania,
notatka,
praca domowa,
modlitwa.

Dział II – Siedem sakramentów Kościoła

Propozycja realizacji

1. Modlitwa – O rozeznanie powołania:
Boże, przenikasz i znasz mnie.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrała to,
co dla mnie zamierzyłeś
jeszcze w łonie mej matki.
Chcę być Tobie posłuszna we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
i chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Amen7.

2. Wprowadzenie

Powołanie do drużyny – katecheta prosi uczniów, aby wcielili się w rolę
sportowca i opisali, co czuliby, będąc powołanymi do kadry narodowej, i jakie
wynikają z tego zobowiązania. Wypowiedzi katecheta zapisuje na schemacie:
Powołanie do kadry narodowej

towarzyszące temu uczucia

obowiązki wynikające z powołania

Puenta
Przez cały okres omawiania sakramentów towarzyszył nam przykład sportowca. Wraz z nim zapisaliśmy się do drużyny, kupowaliśmy strój i sprzęt, prawidłowo się odżywialiśmy, przechodziliśmy kontuzje i problemy zdrowotne, aż
w końcu przyszedł moment powołania do kadry narodowej, która jest marzeniem każdego sportowca. Zapewne takiemu wydarzeniu towarzyszy ogromna
radość, ale też i wiele obaw. Z jednej strony radość wynagradza trud i wszystkie wyrzeczenia konieczne podczas treningów, z drugiej strony pojawiające
http://www.mojepowolanie.pl/200,a,modlitwa-o-rozeznanie-powolania.htm
[dostęp: 16.03.2014].
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się obawy nasuwają pytania, czy jestem w stanie poradzić sobie z ogromem
odpowiedzialności i czy na pewno zrobiłem wszystko, aby się odpowiednio do
tego powołania przygotować.
Podobnie jest z naszym życiem chrześcijańskim, gdy przystępujemy do sakramentu chrztu, pokuty i pojednania, Eucharystii, bierzmowania, po których
przychodzi moment wyboru swojej życiowej drogi. Dorosły i uformowany duchowo chrześcijanin stara się rozeznać swoje powołanie, wybierając albo życie
kapłańskie, albo małżeńskie.

3. Rozwinięcie

Plakat – katecheta dzieli klasę na trzy grupy. Ich zadaniem jest zilustrowanie następujących zagadnień na podstawie fragmentu Pisma Świętego, wiadomości z podręcznika oraz swojej wiedzy:
Grupa I – ilustruje młodego człowieka zastanawiającego się nad swoim
powołaniem.
Grupa II – ilustruje wybór święceń kapłańskich jako drogi życiowej na podst.
1 Kor 11, 23-25.
Grupa III – ilustruje wybór małżeństwa jako drogi życiowej na podst. Mt 19,
4-6.
Po wykonaniu pracy przedstawiciele grup prezentują jej wyniki na forum
klasy.
Puenta

Wybór drogi życiowej to jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu młodego
człowieka. Cokolwiek wybierze, zapewne zawsze towarzyszą mu obawy, czy
sprosta zadaniu. Wybranie kapłaństwa czy małżeństwa to decyzja na całe życie,
która pociąga za sobą określone zobowiązania i zadania. Zarówno w jednym,
jaki i drugim przypadku jesteśmy powołani do służby drugiemu człowiekowi.
W sakramencie małżeństwa jest to współmałżonek, zaś w sakramencie kapłaństwa – Kościół, do którego zostaje posłany kapłan. W podjęciu tak trudnej decyzji, jakim jest wybór powołania, pomaga seminarium, w którym młodzi mężczyźni przygotowują się do kapłaństwa przez sześć lat. Dla tych, którzy chcą zawrzeć
związek małżeński, pomocą w przygotowaniu i rozeznaniu drogi jest okres narzeczeństwa. Zarówno jeden, jaki i drugi wybór jest uświęcony mocą sakramentu, dlatego należy się dobrze zastanowić przed podjęciem decyzji na całe życie.

4. Zakończenie

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

5. Propozycja notatki

Sakrament święceń kapłańskich i sakrament małżeństwa to dwa sakramenty, w których człowiek poświęca swoje życie służbie bliźniemu.
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6. Praca domowa
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – w intencji kapłanów i małżonków:
Panie Jezu Chryste,
wieczny Arcykapłanie!
Ty wybrałeś swoje sługi,
aby Tobie w szczególny sposób służyli jako kapłani
poprzez głoszenie Ewangelii i udzielanie sakramentów.
Przyciągnij ich do swojego boskiego Serca,
aby byli jak Ty pogodni i pokorni,
miłosierni i cierpliwi,
święci i oddani w ratowaniu dusz.
Zachowaj ich przed atakami szatana
i od pokus tego świata.
Przebacz im, gdy upadają w grzechach.
Dodaj im sił, gdy są zniechęceni
i nie potrafią już dalej.
Wspomagaj ich, gdy ich wiara się zachwieje
i obdarz ich przede wszystkim łaską wierności i posłuszeństwa.
Przemieniaj ich
podczas każdego przeistoczenia w Najświętszej Ofierze,
aby coraz bardziej stawali się podobni do Ciebie.
Daj nam świętych kapłanów,
święte osoby zakonne
i świętych świeckich,
którzy się całkowicie poświęcą dla Twojego Królestwa
w Twoim Kościele.
Panie, usłysz nasze prośby w imię Jezusa Chrystusa.
Tobie, wiecznemu Arcykapłanowi
z Ojcem i Duchem Świętym
cześć, chwała i dziękczynienie na wieki wieków. Amen8.
Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, pomóż nam dostrzegać w sobie Twój obraz i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca,
wzmacniaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas
nieustannie wzrastała, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej
woli na każdy dzień. Boże zawsze wierny swoim obietnicom, wieczny
http://www.milujciesie.org.pl/pg/pl/inicjatywy_ms/modlitwa_za_kaplanow/
modlitewnik.html [dostęp: 16.03.2014]
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i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej, aby nie
zwyciężyła nas słabość, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by
jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru.
Amen9.
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http://sychar.org/modlitwa-malzonkow-i/ [dostęp: 16.03.2014].

