Dział III – Żyję z Chrystusem we wspólnocie Kościoła

26. Misyjna działalność Kościoła
Cele katechetyczne – wymagania ogólne
• ukazanie troski Kościoła o osoby, nieznające Chrystusa;
• odkrywanie wartości egzystencjalnych płynących z pomocy misjom
i misjonarzom.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
•
•
•
•
•

uczeń:
wyjaśnia terminy: ,,misje” i ,,misjonarz”;
swoimi słowami opisuje, na czym polega działalność misyjna;
wymienia kontynenty, na których prowadzona jest działalność misyjna;
uzasadnia tezę, że każdy człowiek jest misjonarzem;
wymienia sposoby pomocy misjom i misjonarzom.
Pojęcia i postaci
misje, misjonarz, działalność misyjna, chrześcijanin.
Wartości
troska Kościoła o działalność misyjną; wszyscy jesteśmy misjonarzami.
Schemat lekcji

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

modlitwa,
misje i misjonarz,
bóle misjonarza,
odkrywam problemy i troski misjonarzy,
notatka,
praca domowa,
modlitwa.
Propozycja realizacji

1. Modlitwa – w intencji misji:
Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś Królem całego świata, nadzieją i oczekiwaniem
wszystkich narodów. Wszystkich odkupiłeś drogocenną Krwią. Spojrzyj łaskawie
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na wszystkie narody, które rozrzucone są po szerokim świecie, i daj im poznanie Twojej Prawdy. Spójrz, o Panie, tylko część ludzkości przyjęła Twoje Imię.
Tylko część pełna wiary modli się do Ciebie. Pozwól, aby wszyscy ludzie Ciebie
poznali, w Ciebie uwierzyli, Tobie służyli. Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem, razem z Ojcem i Duchem Świętym Jedyny Bóg na wieki. Amen3.

2. Wprowadzenie

Misje i misjonarz – katecheta prowadzi z uczniami pogadankę na temat
misji. Pomocne mogą być pytania:
a. Czy słyszeliście kiedyś, jak ktoś mówi: ,,Mam do spełnienia ważną misję”?
b. Jakie mogą być misje?
c. Czy Kościół prowadzi działalność misyjną?
d. Na czym polega działalność misyjna Kościoła?
e. Jak nazywa się osoba, która wyjeżdża na misje?
Puenta

Często słyszymy, że ktoś ma misję do spełnienia, czyli, że zostało mu powierzone jakieś ważne zadanie do wykonania. My, jako chrześcijanie, również
wypełniamy pewną misję w Kościele. Każdy z nas został bowiem powołany do
głoszenia Jezusa wszystkim ludziom. (Katecheta lub wybrany uczeń odczytuje
fragment Pisma Świętego: Mt 28, 19-20). Jedni z nas wyjeżdżają na misje do
innych krajów i głoszą tam naukę Pana Jezusa, tym, którzy Go jeszcze nie znają, pomagając im jednocześnie w trudach codziennego życia. Inni zaś zostają
w swoim kraju, żyją pośród bliskich, przyjaciół, i codziennym życiem dają świadectwo swojej wiary. Obecnie działalność misyjna prowadzona jest na wszystkich kontynentach.

3. Rozwinięcie

Misyjny bilet – katecheta dzieli klasę na pięć grup. Każdej z nich przyporządkowuje jeden z obszarów działalności misyjnej.
Grupa I – budowanie kościołów,
Grupa II – budowanie szpitali,
Grupa III – budowanie szkół,
Grupa IV – budowanie domów dziecka,
Grupa V – głoszenie nauki Jezusa.
Zadaniem każdej grupy jest stworzenie ,,misyjnego biletu” według poniższego wzoru:
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Misyjny bilet

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię.
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku.
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
1 Kor 9, 16

Misyjny bilet przeznaczony jest dla osób, które pragną ofiarować swoją
pomoc misjom przy budowaniu …………………………………………….
Poszukiwane są następujące osoby (cechy charakteru): …………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Wykonywana praca ma charakter wolontariatu, ale przynosi bardzo wiele satysfakcji.
Jeśli pragniesz pomóc, to daj znać. Bilet czeka na Ciebie.

Po wykonaniu pracy przedstawiciele grup prezentują bilet na forum klasy.
Puenta
Na misjach każdy może wykonywać pracę, która najbardziej mu odpowiada. Potrzebni są kapłani, bracia zakonni, którzy będą sprawować sakramenty
i głosić naukę Chrystusa. Potrzebne są także osoby, które dzięki swoim zdolnościom i talentom będą nieść pomoc bliźnim w codziennym życiu, a przez to
także dawać świadectwo swojej wiary.

4. Zakończenie

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

5. Propozycja notatki

Działalność misyjna Kościoła polega nie tylko na głoszeniu nauki Chrystusa,
jest to także pomoc miejscowej ludności w budowania szkól, szpitali, domów
dziecka. My także możemy być misjonarzami w swoim środowisku, dając naszym życiem świadectwo wiary.
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6. Praca domowa
Z podręcznika dla ucznia.

7. Modlitwa – w intencji nowych powołań misyjnych:
Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie: „Pójdź za
Mną!” Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na
Twój głos! Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź
w naszych wspólnotach zapał misyjny.
Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość
do zguby. Amen4.
Św. Jan Paweł II
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