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Dla nas obietnica
zbawienia

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
–  ukazanie diecezjalnego spotkania młodzieży jako ważnego elementu na 

drodze przygotowania do sakramentu bierzmowania;
–  Zapoznanie z tematyką listu papieża Benedykta XVI do młodych ludzi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
–  zna główne przesłania listu Benedykta XVI do młodych ludzi (aktualnego na 

dany rok);
–  po lekcji potrafi  wyjaśnić temat – hasło bieżącego listu papieskiego i wskazać 

na jego odniesienia do własnego życia;
–  rozumie, iż Bóg objawia każdemu swą wolę zbawienia, nie odbierając czło-

wiekowi wolności w odpowiedzi na tę propozycję; 
–  wyjaśnia, iż uczestnictwo w obchodach diecezjalnego dnia młodzieży służy 

kształtowaniu postawy otwartego i dojrzałego chrześcijanina.

Pojęcia, postaci:
Benedykt XVI, diecezjalny dzień młodzieży.

Wartości:
dojrzała wiara odpowiedzialność za własny rozwój religijny, zainteresowanie 
nauczaniem papieskim. 

Propozycja realizacji:

1. Nauczyciel krótko wprowadza w temat, przybliża ideę i historię Światowego 
Dnia Młodzieży i jego obchodów w diecezjach w formie spotkania młodych. 

2. Uczniowie dostają tekst listu papieża do pracy w grupach (najlepiej 4-oso-
bowych). Każda z grup musi wypisać najważniejsze według nich przesłania 
tego tekstu i uzasadnić swój wybór. Potem następuje prezentacja wyników 
prac poszczególnych grup na forum klasy.
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3. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów i tłumaczy sens spotkań ze swoim 
pasterzem, zachęcając do udziału w tym spotkaniu.

4. Na koniec można wspólnie zaśpiewać – Nie bój się, wypłyń na głębię (tekst 
i muzyka są przygotowane wcześniej).

Modlitwa: Modlitwa młodych.

O Panie! Ty powierzyłeś w nasze dłonie
budowanie świata i rozszerzanie Kościoła.
Ty zleciłeś nam głoszenie radosnej nowiny zbawienia.
Ty chcesz, byśmy widzieli Ciebie w każdym człowieku,
także w ubogim i cierpiącym.
Ty czekasz na naszą zdecydowaną odpowiedź i czyn.
Twoje wezwanie jest zaproszeniem wielkim.
Pójście za Twoim głosem bez oglądania się wstecz
daje radość i szczęście.
Nasze pójście za Twoim głosem jest trudne, Panie.
Pragniemy jednak prawdy i dobra.
Niech każdy z nas na wskazanym przez Ciebie miejscu
zapragnie dawać i faktycznie daje z miłością całego siebie ludziom,
którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością. Amen. 

Przygotowanie notatki prasowej o obchodach Światowego 
Dnia Młodzieży w danym roku (na podstawie prasy kato-
lickiej, internetu).

Korelacja z innymi przedmiotami:
	wychowanie do życia w rodzinie – wpływ spędzania wolnego czasu na czło-

wieka;
	wiedza o społeczeństwie – życie społeczne: grupa młodzieżowa, wartość 

świadectwa wiary w grupie rówieśniczej;
	plastyka – analiza i interpretacja tekstów kultury o tematyce religijnej autor-

stwa młodych artystów;
	muzyka – młodzieżowe gatunki muzyczne a ewangelizacja: chrześcijański rock 

i hip-hop, młodzieżowe przeglądy i koncerty muzyki religijnej.
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