
Temat: Ja także mogę pomagać na misjach. 

 

 I ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 

Cel ogólny: ▪ Zachęcenie uczniów do włączenia się w misyjne dzieło Kościoła przez modlitwę. 

Cel szczegółowy:  ▪ uczeń zapoznaje się z pracom misjonarza 

▪ rozumie potrzebę pomocy na misjach 

▪ chce mieć swój wkład w misyjne dzieło Kościoła. 

 

Metody i formy pracy: pogadanka, wspólne kolorowanie. 

 

Środki dydaktyczne: obrazki do kolorowania. 

 

II PRZEBIEG KATECHEZY 

→ Powitanie uczniów i modlitwa: 

 Za chwilę pomodlimy się słowami modlitwy Ojcze nasz ... Pierwsze słowa tej 

modlitwy, przypominają nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi Pana Boga. Przez tą modlitwę 

chcemy ogarnąć wszystkie dzieci na całym świecie i tych którzy im pomagają czyli 

misjonarzom. 

→ Wprowadzenie do tematu: (forma pogadanki) 

● czy słyszeliście o misjach (co słyszeliście o misjach)? – (...) swobodne wypowiedzi. 

Słowo „misja”, każdy z nas słyszał. Czasami mówi się, że ktoś ma jakąś „misję” do spełnienia. 

● co to znaczy? – (...) swobodne wypowiedzi; podsumowanie: misją możemy określić jakieś 

specjalne zadanie do wykonania. 

 

→ Rozwinięcie: 

Przykładem misjonarza, który został posłany przez Pana Jezusa i Kościół do wykonania 

specjalnego zadania jest o. Marian Żelazek.  

 O. Marian jako misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego (Werbistów), był na misjach 

w Indiach. Do Indii najszybciej podróżuje się samolotem przez wiele państw. Można też 

dopłynąć statkiem, lub dojechać wieloma pociągami przez różne państwa. 

 

 Kolorowanka: 

W pustą kratkę na razie nic nie wpisują. Po pogadance uzupełniają tekst w pustej kratce: 

moja codzienna modlitwa za misjonarzy.  

 

Pogadanka po kolorowance: 

● Jakie specjalne zadania wykonywał o. Marian Żelazek? – (...) 



- pomagał ludziom biednym i bardzo chorym 

- zbudował kościół ku czci Matki Bożej 

- pokazywał drogę do Jezusa. Tą drogą jest przyjmowanie sakramentów. ● które sakramenty 

najczęściej przyjmujemy? – komunię św., i sakrament spowiedzi. 

● W jaki sposób my możemy pomagać na misjach? – (...) mimo że jesteśmy bardzo młodzi 

to przez modlitwę w intencji misjonarzy i misji możemy pomagać na misjach. Modlitwa to 

też jest specjalne zadanie. O tym nauczał Pan Jezus, który w modlitwie Pańskiej chciał by 

Boże królestwo było na całej ziemi ... przyjdź Królestwo Twoje ... 

 

Notatka: (przykładowa dla starszych dzieci) 

W modlitwie „Ojcze nasz” Pan Jezus nauczył nas, byśmy modlili się aby Boże Królestwo było 

na całym świecie, we wszystkich sercach. Gdy się modlimy za misjonarzy, wypełniamy 

pragnienie Pana Jezusa i pomagamy na misjach. 

 

 

 Modlitwa piosenka za misjonarzy:  

Piosenka Arki Noego 

Taki duży, taki mały, może świętym być...  

Taki gruby, taki chudy, może świętym być...  

Taki ja i taki ty może świętym być... 

Taki ja i taki ty może świętym być... 

 

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,  

Kocha bliźniego, jak siebie samego... 

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda,  

Kocha bliźniego, jak siebie samego... 

 

Taki duży, taki mały . . . 

 

Kto się nawróci, ten się nie smuci: 

Każdy święty chodzi uśmiechnięty. 

Tylko nawrócona jest zadowolona: 

Każda święta chodzi uśmiechnięta... 

 

Taki duży, taki mały . . . 

 



Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, 

Bo święta załoga kocha tylko Boga... 

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, 

Bo święta załoga kocha tylko Boga... 

 

Taki duży, taki mały . . . 

 

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? 

Są między nami w szkole i w pracy! 

Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? 

Są między nami w szkole i w pracy! 

 

Taki duży, taki mały . . . 

 

Lub: 

Na zakończenie katechezy proponuje wspólną modlitwę za misjonarzy i misjonarki, 

którzy na wszystkich kontynentach głoszą Ewangelię Jezusa.  

Zachęca do spontanicznego układania intencji modlitewnych, które wszyscy 

potwierdzą słowami: Panie Jezu, wysłuchaj nas! 

 


