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Jezus zaprasza do świętości
Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● przedstawienie faktu, że świętość jest powołaniem, do którego 
dochodzimy  w różnych formach życia;

 ● przybliżenie prawd powołania;
 ● kształtowanie postawy potrzeby modlitwy za powołanych do 

szczególnej służy Bogu oraz o nowe powołania;
 ● przygotowanie do świadomego wyboru drogi życia.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń: 
 ● zna rodzaje powołań w Kościele;
 ● przedstawia informacje dotyczące życia w każdym stanie;
 ● przytacza cytat biblijny z lekcji;
 ● wyjaśnia znaczenie i wartość modlitwy za powołanych w Kościele 

oraz modli się za  powołanych.

Pojęcia i postaci

powołanie, stany w Kościele.

Wartości

dar i znaczenie powołania, wiara i zaufanie Bogu w Jego mądrości i pro-
wadzenie.

Metody i środki

praca z tekstem na podstawie pytań, praca z Pismem Świętym, rozmowa 
kierowana, praca z podręcznikiem, plakat przedstawiający różne powołania 
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w Kościele (np. ksiądz, rodzice, siostra zakonna), powieszony na tablicy 
lub wyświetlony na tablicy interaktywnej.

Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty 
i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę znał różne drogi 
świętości w Kościele; będę przybliżał prawdy dotyczące powołania; będę 
kształtował postawę potrzeby modlitwy za powołanych do szczególnej 
służy Bogu oraz o nowe powołania; będę się przygotowywał do świado-
mego wyboru drogi życia.

Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy, a pod nim pytanie z punktu: 
„Messenger Boży”. Uczniowie notują w zeszytach. 

Metoda – praca z tekstem na podstawie pytań. Nauczyciel buduje roz-
mowę na podstawie wiadomości z poprzedniej lekcji. Przypomina, że te-
mat powołania nie jest obcy, bo wielokrotnie był już poruszany w trakcie 
lekcji w poprzednich klasach. Powołanymi byli Apostołowie. 

Wybrany uczeń odczytuje na głos tekst w podręczniku – Brian Cava-
naugh, Pełnoetatowe zajęcie, [w:] Sto opowiadań o mądrości, wyd. MIC, 
Warszawa 2002, s.84. 

Po lekturze nauczyciel zadaje pytania:

A.  Jakie pytanie zadał dziennikarz pewnemu przedsiębiorcy?
B.  Co odpowiedział biznesmen ?
C.  Co mogła znaczyć jego odpowiedz?

Metoda – praca z Pismem Świętym. Następuje odczytanie fragmentu 
Pisma Świętego z podręcznika (1 P 2, 9). Nauczyciel zadaje pytania:

A.  O kim mówi święty Piotr Apostoł we fragmencie  swojego listu?
B.  Jakim jesteśmy ludem?
C.  Do czego Bóg nas powołuje?
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Metoda – pogadanka. Niezależnie od tego, ile mamy lat, na jakim sta-
nowisku pracujemy, jakie jest nasze powołanie, musimy pamiętać, że 
jesteśmy uczniami Chrystusa wezwanymi do świętości. Na każdym eta-
pie życia – w dzieciństwie, młodości czy sędziwym wieku – ważne jest, 
abyśmy byli tego świadomi. Kościół stanowią chrześcijanie, zarówno 
osoby świeckie, jak i duchowne, konsekrowane. Wszyscy mają tę samą 
godność, choć bardzo odmienne zadania. Aby rozpoznać i wypełnić swo-
je powołanie, Pan Bóg każdego obdarował darami i talentami, którymi 
może on służyć Kościołowi. Pan Bóg uzdalnia każdego do wykonywania 
powierzonych mu obowiązków przez modlitwę i życie sakramentalne.

Dziś zastanowimy się nad tym, kim są osoby świeckie, duchowne i zakon-
ne w Kościele? Kto należy do każdej z tych grup? Jakie wypełniają zadania 
na drodze swojego powołania?

Metoda – praca z podręcznikiem. Wybrani uczniowie odczytują na głos 
informacje  z podręcznika dotyczące powołań w Kościele oraz z punktu: 
„Pamiętaj”. Następnie nauczyciel omawia z uczniami tabelę ze s. 77. Może 
zaprezentować na tablicy (również interaktywnej) fotografie przedstawia-
jące przedstawicieli poszczególnych stanów Kościoła. 

Uczniowie ustnie, a następnie pisemnie w zeszytach, odpowiadają na py-
tania z punktu: „Czy wiesz?”.

Alternatywnie: Uczniowie wykonują ćwiczenia z podręcznika (wybrane 
lub wszystkie – wedle uznania nauczyciela).

Podsumowanie lekcji

Nauczyciel podsumowuje lekcję i sprawdza wiedzę uczniów. Pomocne 
mogą być pytania:

A.  Czym jest powołanie?
B.  Jakie są rodzaje powołania w Kościele?
C.  Dlaczego modlimy się za powołanych?

Praca domowa

Z podręcznika.
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Modlitwa na zakończenie

Modlitwa o powołania 

Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania

Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do 
pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, 
których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś 
powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć nasze trudności mło-
dzieży współczesnej.

A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, 
niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli 
mu wzrastać i wytrwać aż do końca. 

I niech się tak stanie. 

Amen.

Źródło: https://ordo.pallotyni.pl/wordpress/modlitwa-jana-pawla-ii-o-powolania-i/, (dostęp: 19.07.2022r). 

Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – odczytywanie tekstów literackich; 
 ● wychowanie do życia w rodzinie – wartości i tradycje ważne 

w rodzinie, wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie 
wolnego czasu.
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