modlitwa

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.
V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

[dostęp 20 lutego 2013], dostępny w Internecie: http://sanctus.pl/index.
php?podgrupa=337&doc=181

54. „Ja jestem z wami,
aż do skończenia świata”
1. Cele lekcji – wymagania ogólne
• rozpoznawanie treści dogmatu wiary o wniebowstąpieniu Pana Jezusa,
• odkrywanie prawdy o powszechnym powołaniu do zbawienia w chwale nieba.

V. Żyć Ewangelią w świecie

Módlmy się.
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy,
abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości
życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
• na podstawie lekcji wyjaśnia istotę wniebowstąpienia,
• przytacza biblijne fragmenty mówiące o wniebowstąpieniu Pana Jezusa,
• swoimi słowami uzasadnia sens modlitwy za zmarłych zaproszonych do
wiecznej chwały z Bogiem,
• swoimi słowami wyjaśnia potrzebę troski chrześcijanina o własne zbawienie.
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3.
•
•
•
•

Pojęcia, Postaci
wniebowstąpienie,
niebo,
zbawienie,
paruzja.

V. Żyć Ewangelią w świecie

4. Wartości
• wdzięczność Bogu za możliwość zbawienia.
5. Schemat lekcji
• różne sposoby przedstawiania i rozumienia nieba,
• wniebowstąpienie w Piśmie Świętym i katechizmach,
6. Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – plakat. Nauczyciel dzieli klasę na kilkuosobowe grupy i rozdaje im
duże arkusze papieru i markery. Uczniowie w grupach rysują plakat, przedstawiający ich wyobrażenie nieba, czyli stanu zbawienia. Podsumowanie: wykonane plakaty nauczyciel zawiesza na tablicy bądź na ścianach za pomocą masy mocującej;
przedstawiciele grup omawiają swój plakat.
Rozwinięcie tematu
Metoda – burza mózgów. Nauczyciel prosi o podanie krótkich odpowiedzi na
pytania:
1) co to jest wniebowstąpienie?
2) co to jest wniebowzięcie?
Nauczyciel hasłowo zapisuje na tablicy odpowiedzi uczniów. Podsumowanie: nauczyciel wyjaśnia różnicę między wniebowstąpieniem a wniebowzięciem (zob.
podręcznik).
Metoda – praca z tekstem. Nauczyciel rozdaje grupom egzemplarze Pisma
Świętego lub teksty biblijne na kartkach. Rozdaje także teksty z KKK, KKKK
i Youcat (załącznik 1). Następnie uczniowie odpowiadają na pytania umieszczone
przy fragmentach tekstów. Po wykonanej pracy, przedstawiciele grup zapisują na
tablicy wnioski odnoszące się do wniebowstąpienia Pana Jezusa.
Zakończenie
Metoda – pogadanka. Nauczyciel podsumowuje prace uczniów i prosi o zapisanie w zeszytach wniosków. Zwraca uwagę na określenia charakterystyczne
dla wniebowstąpienia Pana Jezusa i odróżnia je od wniebowzięcia Najświętszej
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Marii Panny. Przypomina powszechność powołania do zbawienia i zapowiedź
powtórnego przyjścia Jezusa, zwanego paruzją. Podkreśla także obiecaną przez
Jezusa obecność z ludźmi, aż do skończenia świata, która to realizuje się szczególnie w sakramentach.
Notatka
Stanowi ją zapis wniosków z pracy w grupach.

7. Inne możliwości realizacji
W czasie pracy nad tworzeniem plakatów można w tle odtworzyć piosenkę Niebo do wynajęcia R. Kasprzyckiego. Można także, jako wstęp do dyskusji
na temat nieba, przeanalizować teksty świeckich piosenek, które ukazują pewien
obraz nieba. Przykładem jest wymieniona piosenka Kasprzyckiego lub np. Bal
wszystkich świętych Budki Suflera. Nauczyciel może także odwołać się do dzieł
sztuki, przedstawiających wizję nieba lub do utworów literackich np. C.S. Lewisa
Rozwód Ostateczny (inny tytuł Podział Ostateczny).
8. Alternatywne teksty do wykorzystania na lekcji
Robert Kasprzycki Niebo do wynajęcia

poezja

Na tablicy ogłoszeń po hasłem „lokale”
przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe
na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem
ktoś nabazgrał słów kilka dziwna była ich treść:

V. Żyć Ewangelią w świecie

Korelacja z edukacją szkolną
1) muzyka – utwory muzyczne odnoszące się do rzeczywistości nieba,
2) sztuka – przedstawienie nieba i wniebowstąpienia w dziełach sztuki.

Niebo do wynajęcia
niebo z widokiem na raj
tam gdzie spokój jest święty
no bo święci są Pańscy
szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan
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Pomyślałem „ to świetnie” , takie niebo na ziemi
grzechów nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie”.
Pomyślałem „to świetnie” i spojrzałem na adres
lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem gdzie jest

V. Żyć Ewangelią w świecie

Niebo...
Gdy wróciłem do dom, gdzie się błękit z betonem
splata w Babel wysoki sięgający do chmur
zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem
myśląc „ nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam...”
W niebie...
Robert Kasprzycki, Niebo do wynajęcia
[w:] Niebo do wynajęcia/ Światopogląd, Czerwiec 2010
[dostęp 22 lutego 2013], dostępny w Internecie:
http://teksty.org/robert-kasprzycki,niebo-do-wynajecia

Budka Suflera Bal wszystkich Świętych

poezja

Ta niedziela jest jak film,
tani klasy „B”,
Facet się pałęta w nim w nieciekawym tle,
Scenarzysta forsę wziął, potem zaczął pić
I z dialogów wyszło dno, zero, czyli nic.
Wszyscy święci balują w niebie,
Złoty sypie się kurz,
A ja włóczę się znów bez Ciebie
I do piekła mam tuż.
Tak bym chciał Cię spotkać raz, w ten jedyny dzień
Lub o tydzień cofnąć czas, ale nie da się,
Chociaż samotności smak aż do bólu znam,
Kiedy innych niedziel brak, trudno, co mi tam...
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Wszyscy święci balują w niebie,
Złoty sypie się kurz,
A ja włóczę się znów bez Ciebie
I do piekła mam tuż.
Świat się tylko już ze mną kręci,
Gwiazdy płoną jak stal,
Skasowałaś mnie w swej pamięci,
Aż mi siebie jest żal.

Wszyscy święci balują w niebie,
Złoty sypie się kurz,
A ja włóczę się znów bez Ciebie
I do piekła mam tuż.
Świat się tylko już ze mną kręci,
Gwiazdy płoną jak stal,
Skasowałaś mnie w swej pamięci,
Aż mi siebie jest żal.
W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy świeci mają bal
W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy świeci mają bal
W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy świeci mają bal
W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy świeci mają bal
Budka Suflera, Bal wszystkich Świętych [w:] Bal Wszystkich Świętych, maj 2000
[dostęp 22 lutego 2013], dostępny w Internecie:

V. Żyć Ewangelią w świecie

W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy świeci mają bal
W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy świeci mają bal

http://www.tekstowo.pl/piosenka,budka_suflera,bal_wszystkich_swietych.html

Kościół
naucza

Co oznacza, że Jezus wstąpił do nieba?
W osobie Jezusa jeden z nas przybył do Boga i pozostał tam na
zawsze. W swoim Synu Bóg staje się jednym z nas, ludzi. Ponadto
Jezus w Ewangelii Janowej mówi: „Ja natomiast, gdy zostanę nad
ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich ku sobie” (J 12, 32).
[659-667]
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W NOWYM TESTAMENCIE Wniebowstąpienie Chrystusa wyznacza koniec czterdziestodniowego okresu wyjątkowej
bliskości Zmartwychwstałego z uczniami. Na końcu tego czasu
Chrystus z całym swoim człowieczeństwem wchodzi do chwały
Bożej. Pismo Święte przy opisie tego wydarzenia posługuje się
symbolami chmury i nieba. „Człowiek - powie papież Benedykt
XVI - znajduje swoje miejsce w Bogu”. Jezus Chrystus jest obecnie u Ojca, skąd przyjdzie pewnego dnia „sądzić żywych i umarłych”. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza, że Jezus nie jest już
widzialny na ziemi, ale jest na niej obecny.
Youcat 109

55. Maj – czas
szczególnej czci Maryi
1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE
• interpretacja Litanii Loretańskiej z uwzględnieniem odniesień
egzystencjalnych,
• analiza i interpretacja tytułów Maryi,
• nazewnictwo maryjne na przykładzie Litanii Loretańskiej.
2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
uczeń:
• definiuje słowa „litania”, „Litania Loretańska”,
• po lekcji wyjaśnia wybrane wezwania litanii,
• swoimi słowami wyjaśnia genezę Litanii Loretańskiej,
• po lekcji uzasadnia sens modlitwy litanijnej.
3.
•
•
•
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POJĘCIA, POSTACI
litania,
Litania Loretańska,
Stolico mądrości,

54. „Ja jestem z wami, aż do skończenia świata”
Załącznik 1
1.

Co tekst biblijny mówi o wniebowstąpieniu?

„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię
moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili,
nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi
i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły”.
Mk 16, 15-20

2.

Co tekst biblijny mówi o wniebowstąpieniu?

„I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”.
Łk 24, 46-51

3.

Co tekst biblijny mówi o wniebowstąpieniu?

„Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż
po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do nieba»”.
Dz 1, 7-11

4.

Co tekst biblijny mówi o wniebowstąpieniu?

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata»”.
Mt 28, 16-20

5.

Co oznacza, że Jezus wstąpił do nieba?

W osobie Jezusa jeden z nas przybył do Boga i pozostał tam na zawsze. W swoim Synu Bóg staje się jednym
z nas, ludzi. Ponadto Jezus w Ewangelii Janowej mówi: „Ja natomiast, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich ku sobie” ( J 12, 32).
[659-667]
W NOWYM TESTAMENCIE Wniebowstąpienie Chrystusa wyznacza koniec czterdziestodniowego okresu
wyjątkowej bliskości Zmartwychwstałego z uczniami. Na końcu tego czasu Chrystus z całym swoim człowieczeństwem wchodzi do chwały Bożej. Pismo Święte przy opisie tego wydarzenia posługuje się symbolami chmury
i nieba. „Człowiek - powie papież Benedykt XVI - znajduje swoje miejsce w Bogu”. Jezus Chrystus jest obecnie
u Ojca, skąd przyjdzie pewnego dnia „sądzić żywych i umarłych”. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza, że Jezus
nie jest już widzialny na ziemi, ale jest na niej obecny.
Youcat 109

6.

Co oznacza, że Jezus wstąpił do nieba?

Po czterdziestu dniach, odkąd Jezus objawił się swoim Apostołom, gdy Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta
pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa, Chrystus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Jest Panem, który
teraz w swoim człowieczeństwie w wiecznej chwale Syna Bożego rządzi i wstawia się nieustannie za nami u Ojca.
Posyła nam swego Ducha i daje nam nadzieję, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki.
KKKK 132

7.

Co oznacza, że Jezus wstąpił do nieba?

659 „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba” (Mk 16, 19). Ciało Chrystusa zostało uwielbione od
chwili Jego zmartwychwstania, jak dowodzą tego nowe i nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na stałe.
Jednak przez czterdzieści dni, gdy Jezus jadł i pił ze swoimi uczniami oraz pouczał ich o Królestwie, Jego chwała
pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa. Ostatnie ukazanie się Jezusa kończy się
nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok i niebo, gdzie
zasiada odtąd po prawicy Boga, W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się jeszcze Pawłowi „jako poronionemu płodowi” (1 Kor 15, 8) w swoim ostatnim ukazaniu się, w którym ustanowi go apostołem.
663 Chrystus zasiada już po prawicy Ojca. „Przez prawicę Ojca rozumiemy chwałę i cześć Bóstwa, gdzie Ten, który istniał jako Syn Boży przed wszystkimi wiekami, jako Bóg i współistotny Ojcu, zasiadł cieleśnie po Wcieleniu
i uwielbieniu Jego ciała”.
664 Zasiadanie po prawicy Ojca oznacza zapoczątkowanie Królestwa Mesjasza, wypełnienie wizji proroka Daniela dotyczącej Syna Człowieczego: „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu
wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo
nie ulegnie zagładzie” (Dn 7, 14). Od tej chwili Apostołowie stali się świadkami „Królestwa, któremu nie będzie
końca” .
KKK 659, 663, 664

