1. Cele lekcji – wymagania ogólne
• pogłębienie wiedzy o istnieniu aniołów.
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
uczeń:
• samodzielnie definiuje pojęcie „anioł”,
• na podstawie lekcji wskazuje zadania aniołów opisane w Piśmie Świętym,
• rozróżnia hierarchiczną strukturę aniołów,
• wyjaśnia znaczenie imion archaniołów: Michał, Gabriel i Rafał,
• własnymi słowami argumentuje potrzebę modlitwy do aniołów i wyjaśnia ich
rolę w życiu człowieka wierzącego.
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pojęcia, Postaci
anioł,
Michał,
Gabriel,
Rafał,
Cherubiny,
Serafiny,
Trony,
Moce,
Zwierzchności,
anioł stróż.

4. Wartości
• wdzięczność za stworzenie aniołów,
• znaczenie modlitwy do anioła stróża.
5.
•
•
•

Schemat lekcji
anioł w wyobrażeniach człowieka,
anioł w Piśmie Świętym,
rola aniołów,
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7. Patrząc z nieba ku ziemi
– rzecz o aniołach
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•
•
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kategorie i hierarchia duchów czystych,
cechy i zadania wybranych archaniołów.

6. Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – burza mózgów. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo ANIOŁ.
Następnie zadaje pytania:
1) kim są anioły?
2) jak „wyglądają”?
Metoda – rysunek. Każdy uczeń otrzymuje kartkę A4. Nauczyciel prosi o narysowanie postaci anioła: jego cech charakterystycznych oraz anielskich atrybutów. Prace umieszcza na tablicy. Podsumowanie: nauczyciel zwraca uwagę na to, że
trudno sobie wyobrazić istotę duchową, jaką jest anioł i często nasze wyobrażenia
wpisują się w znany ze sztuki kanon postrzegania aniołów. Niekoniecznie jest tak,
że aniołowie posiadają skrzydła, choć zwykle są z nimi przedstawiane zarówno
w sztuce, jak i w opisach biblijnych. Nie mają też płci, choć ze względu na ich piękno, które sobie wyobrażamy, kanon anielskiej urody bywa zbliżony do kobiecego,
czasem zaś pozostajemy przy wyobrażeniu pucołowatego dziecka ze skrzydłami
albo wręcz odwrotnie, gdy mówimy o aniołach walczących – noszących męskie
imiona – postaci anielskie są ukazywane jako dobrze zbudowani wojownicy.
Rozwinięcie tematu
Metoda – praca z Pismem Świętym. Nauczyciel rozdaje egzemplarze Pisma
Świętego Starego i Nowego Testamentu (jeden egzemplarz na ławkę; jeśli nie
ma wystarczającej liczby egzemplarzy, wcześniej uczniowie proszeni są o przyniesienie Pisma Świętego z domu). Uczniowie (w dwójkach) losują małe kartki
z adresami biblijnymi (załącznik 1); odczytują wylosowane fragmenty i na ich
podstawie zapisują na kartkach jednym zdaniem, jaką rolę w tym fragmencie
Pisma Świętego pełni anioł. Podsumowanie: przedstawiciele grup po pracy nad
tekstem biblijnym wypisują na tablicy poszczególne zadania aniołów. Nauczyciel podkreśla wielość tych zadań oraz to, że wynikają one z nazwy „anioł”
tzn. posłaniec (nauczyciel zapisuje grecki odpowiednik άγγελος - posłaniec).
Przytacza też, zapisane w dziale „Tekst źródłowy”, słowa św. Augustyna, który
widział istotę życia aniołów w funkcjach, które spełniają.
Metoda – wykład. Nauczyciel omawia poszczególne role aniołów, a także
wyróżniane w teologii, kategorie i hierarchię duchów czystych.
Metoda – karty pracy. Nauczyciel dzieli uczniów na dwójki, które otrzymują Biblię i jedną kartę z wizerunkiem archanioła (załącznik 2). Uczniowie

uzupełniają tabele. Podsumowanie: na tablicy lub na wcześniej przygotowanych,
powiększonych kartach pracy przedstawiciele uczniów zapisują zadania i cechy
poszczególnych archaniołów.

Notatka
Tabelka z tablicy.
Korelacja z edukacją szkolną
1) wiedza o kulturze – anioły w dziełach sztuki; filmowe wyobrażenia aniołów,
2) język polski – anioły w literaturze.
7. Inne możliwości realizacji
Dobrym wstępem do lekcji może być przeczytanie tekstów z działu „Listy,
opinie” z podręcznika ucznia i dyskusja na temat postrzegania aniołów.
8. Alternatywne teksty do wykorzystania na lekcji

Kościół
naucza

Kim są aniołowie?
Aniołowie są stworzeniami Bożymi duchowymi, niecielesnymi,
które posiadają rozum i wolę. Są nieśmiertelne i niewidzialne. Przewyższają swoją doskonałością wszystkie stworzenia
widzialne. Nieustannie żyją w obecności Boga i przekazują
ludziom Jego wolę oraz otaczają ich Bożą opieką. Anioł, pisał
kardynał Józef Ratzinger, „jest też osobistą myślą Boga, z którą
zwraca się do mnie”. Jednocześnie aniołowie są całkowicie wpatrzeni w swego Stwórcę. Płoną miłością do Niego i służą Mu
w dzień i w nocy. Nigdy nie kończy się ich hymn pochwalny. Jako
aniołowie zbuntowani przeciw Bogu wymienieni są w Piśmie
Świętym diabeł i demony.
KKKK 54
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Zakończenie
Nauczyciel zwraca uwagę na różnorodne zadania aniołów. Przypomina o wartości modlitwy do anioła stróża, który jest osobistym opiekunem człowieka.

Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą
do Niego: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim...” (Mt 25, 31). Należą do Niego, ponieważ
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zostali stworzeni przez Niego i dla Niego: „Bo w Nim zostało
wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego
zostało stworzone” (Kol 1, 16). W jeszcze większym stopniu należą do Niego, ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia: „Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść
zbawienie?” (Hbr 1, 14).
KKK 331

Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz
służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady:
zamykają raj ziemski, chronią Lota, ratują Hagar i jej dziecko,
powstrzymują rękę Abrahama, pośredniczą w przekazywaniu
Prawa, prowadzą lud Boży, zwiastują narodziny i powołania, towarzyszą prorokom. Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego Jezusa.
KKK 332

Życie Słowa Wcielonego, od Wcielenia do Wniebowstąpienia,
jest otoczone adoracją i służbą aniołów. Gdy Bóg „wprowadza
Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży” (Hbr 1, 6). Ich śpiew uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa nie przestał rozbrzmiewać w uwielbieniu
Kościoła: „Chwała Bogu...” (Łk 2, 14). Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie, służą Mu na pustyni, umacniają Go w agonii
i mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół, jak kiedyś Izraela. Aniołowie także „ewangelizują”, głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia
i Zmartwychwstania Chrystusa. Będą obecni w czasie powrotu
Chrystusa, który zapowiadają, służąc Mu podczas sądu.
KKK 333

Dwa podróżujące anioły zatrzymały się na noc w domu bogatej
rodziny. Rodzina była niegrzeczna i odmówiła aniołom nocowania w pokoju dla gości, który znajdował się w ich rezydencji.
W zamian za to, anioły dostały miejsce w małej, zimnej piwnicy.
Po przygotowaniu sobie miejsca do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie i naprawił ją. Kiedy
młodszy anioł zapytał dlaczego to zrobił, starszy odpowiedział,
– Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.
Następnej nocy anioły przybyły do biednego, ale bardzo
gościnnego domu farmera i jego żony, by tam odpocząć. Po
tym, jak farmer podzielił się resztą jedzenia, jaką miał, pozwolił
spać aniołom w ich własnym łóżku, gdzie mogły sobie odpocząć. Kiedy następnego dnia wstało słońce, anioły znalazły farmera i jego żonę zapłakanych. Ich jedyna krowa, której mleko
było ich jedynym dochodem, leżała martwa na polu. Młodszy
anioł był w szoku i zapytał starszego anioła:
– Jak mogłeś do tego dopuścić?
– Pierwsza rodzina miała wszystko i pomogłeś im – oskarżył.
– Druga rodzina miała niewiele i dzieliła się tym co miała, a ty
pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa padła.
– Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają – odpowiedział
starszy anioł.
– Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy tej rezydencji, zauważyłem,
że w tej dziurze, w ścianie było schowane złoto. Od czasu kiedy
właściciel się dorobił i stał się takim chciwcem niechętnym do
tego, by dzielić się swoją fortuną, w związku z czym zakleiłem
tę dziurę w ścianie, by nie mógł znaleźć złota znajdującego się
tam.
– W noc, którą spędziliśmy w domu biednego farmera, Anioł
Śmierci przyszedł po jego żonę. W zamian za nią, dałem mu ich
krowę. Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.
Niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu i szybko odchodzą...
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PRZECZYTAJ

Specjalny anioł
Przeczytaj uważnie do końca strony, nie zatrzymuj się na krok
dopóki nie zobaczysz, że rzeczy nie zawsze są takie, na jakie
wyglądają
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Niektórzy ludzie stają się naszymi przyjaciółmi i zostają na chwilę... zostawiając piękne ślady w naszych sercach... i nigdy nie będziemy dokładnie tacy sami, bo zawarliśmy nowe przyjaźnie!!!
Wczoraj jest historią. Jutro jest tajemnicą. Dziś jest
darem.
Specjalny anioł [w:] Adonai.pl
[dostęp 11 maja 2013], dostępny w Internecie:
www.adonai/opowiadania/anioły/

Chili My Aniele Boży

poezja

Poniedziałek, jak jakiś dobry sen,
bez niespodzianek cały minął dzień,
lecz we wtorek gorszy obrót spraw,
w porę ostrzegłeś mnie, bo to wcale nie był żart.
potem środa, lepiej by nie było jej,
w ostatniej chwili usłyszałem Twoje: wiej!
czwartek będę śnił jako sądny dzień
lecz cudem znów uratowałeś mnie.
Ref.: Aniele Boży Stróżu mój,
Aniele Boży, Ty przy mnie stój.
W piątek chyba bym osiągnął samo dno,
Lecz dzięki Tobie powiedziałem: no no,
ta sobota - groza, wywołuje dreszcz,
z Twoją pomocą pomyślałem – dzisiaj nie!
Ref.: Aniele Boży Stróżu mój,
Aniele Boży, Ty przy mnie stój.
I tak będzie aż po koniec moich dni,
lecz tam gdzie ja, tam zawsze będziesz Ty,
jak przy słońcach dwóch na ziemi cienie dwa,
tak mój anioł stróż i ja...
Chili My, Aniele Boży [w:] Chilli My III
[dostęp 11 maja 2013], dostępny w Internecie:
http://teksty.net/Chili-My-Aniele-bozy
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7. Patrząc z nieba ku ziemi – rzecz o aniołach
Załącznik 1
Teksty biblijne o zadaniach aniołów:

2 Tes 1, 7

Iz 6, 6

Ap 5, 11

Łk 2, 13

Dn 7, 10

Łk 22, 43

Dz 1, 11

Mk 8, 38

Ez 40, 3

Mt 12, 43

Ez, 40, 3

Mt 18, 10

Hbr 1, 4

Mt 2, 13-19

Hbr 1, 6

Mt 4, 11

Hbr 12, 22

Ps 103, 20

Hbr 2, 2

Rdz 16, 13

Hbr 2, 7

Rdz 3, 24

Hi 1, 12

Wj 12, 23

Iz 6, 2-3

Wj 23, 20

http://www.torun.michalici.pl/upload/MichalRosenWeb.jpg; dostęp dnia 20.05.2013

św. Michał Archanioł
znaczenie imienia: ………………….

1. Św. Michał Archanioł

Załącznik 2

tekst: Ap 12, 7-9; Dn 10,13

cechy; zadania:

św. Gabriel Archanioł
znaczenie imienia: …………………...

2. Św. Gabriel Archanioł

Tekst: Łk 1, 19-20.26-28; Dn 8, 16

cechy; zadania:

św. Rafał Archanioł
znaczenie imienia: …………………………..

3. Św. Rafał Archanioł

tekst: Tb 3,v17; Tb 12, 1-22

cechy; zadania:

