
KATECHEZA DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Temat: Czy mogę być misjonarzem tam, gdzie żyję? 

 

 I ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 

Cel ogólny:  • uświadomienie uczniom prawdy, że przez chrzest wszyscy jesteśmy 

powołani do dawania świadectwa swojej wiary w Pana Jezusa 

  • rozwijanie świadomości bycia misjonarzem w środowisku własnego życia 

 

Cel szczegółowy:  • uczeń pogłębia wiadomości dotyczące misji katolickich 

• wie, że nie można być misjonarzem bez osobistej więzi z Panem 

Jezusem 

• uczeń potrafi powiedzieć czym zajmują się misjonarze 

• rozumie znaczenie dawania świadectwa o Jezusie w środowisku 

własnego życia 

 

Metody i formy pracy: rozmowa pod kierunkiem,  prezentacja multimedialna, praca 

z listem od misjonarza 

 

Środki dydaktyczne: komputer, rzutnik, prezentacja, fragment listu misjonarza z Indii 

o. Mariana Żelazka 

 

II PRZEBIEG KATECHEZY 

 

Część wstępna: 

▪ Zajęcia rozpoczynamy modlitwą w intencji misjonarzy. 

▪ Wprowadzenie do tematu – zapisanie w zeszycie tematu zajęcia. 

 

Część główna: 

1. Pogłębiamy rozumienie znaczenia słowa misja, misjonarz. 

 

W internecje w Wikipedii (jeśli jest dostęp do internetu to można skorzystać) pod hasłem 

Misja czytamy: (https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja) 

misja – zadanie do spełnienia, np. misja przedsiębiorstwa, misja i cele organizacji 

misja – działalność przedstawicieli jakiejś religii, zobacz też: biskup misyjny 

misja dyplomatyczna – przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, organizacji 

międzynarodowej, placówka prowadząca działalność misyjną 



Misja (ang. The Mission) – film produkcji brytyjskiej w reżyserii Rolanda Joffé z roku 1986 

Misja – ścieżka dźwiękowa do filmu pt. Misja z 1986 r. 

Misja – serial telewizyjny produkcji polskiej w reżyserii Pawła Komorowskiego z roku 1980 

 

2.  Który opis najbardziej pasuje do działalności misyjnej Kościoła Katolickiego? – 

wysłuchujemy wypowiedzi uczniów i staramy się delikatnie komentować, jeśli nawet 

popełnią błąd w zrozumieniu pytania. 

(poprawna odpowiedź: misja – działalność przedstawicieli jakiejś religii) 

Podobne wyjaśnienie na Wilkipedii znajduje się pod hasłem - Misja (religia) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_(religia): 

Działalność misyjna – działalność przedstawicieli danej religii w celu rozpowszechnienia 

swoich wierzeń, bądź placówka prowadząca taką działalność. 

 Wiemy już, co się może kryć za słowem „misja” – możemy zrozumieć to w 

dwójnasób: 

a) działalność, która ma jakiś konkretny cel. 

b) reprezentowanie kogoś lub czegoś, jakichś poglądów, by je rozpowszechniać. 

 

3. Przeczytajmy list misjonarza o. Mariana Żelazka ze Zgromadzenia Słowa Bożego. 

Zgromadzenie Słowa Bożego jest znane pod nazwą księża werbiści. O. Marian był do końca 

życia na misjach w Indiach i z stamtąd napisał list:. 

 

(Jedna kopia listu na ławkę lub przeczytanie głośno dla wszystkich słuchaczy) 

Praca z tekstem: 

(…) Tam, w Indiach, moją największą radością jest to, że reprezentuję Kogoś 

niewidzialnego, aczkolwiek rzeczywistego. Codziennie składam Eucharystyczną Ofiarę Bogu 

w imieniu całego świata. Nigdy nie przerażało mnie to, że tak mało ludzi uczestniczy we 

Mszy świętej. Samotność kapłana na misjach, dodaje pracy misyjnej szczególnego uroku.  

Kandydatom na misjonarza zawsze mówię, żeby wspinali się na górę kapłaństwa jak 

alpiniści na Mount Everest. Bo gdy dojdą, roztoczą się przed nimi piękne krajobrazy 

niezwykłych możliwości, wielkich wyzwań.  

Na misjach łatwiej jest, jeśli ktoś ma ducha poświęcenia. Jeśli będziemy brać swój 

codzienny krzyż jako coś naturalnego, to z pewnością będziemy szczęśliwi. A inni z nami. 

 

Myśli o. Mariana 

Analiza tekstu w formie pytań: 

● O czym dowiadujemy się z pierwszego zdania od o. Mariana? – ( Reprezentuje on nie 

siebie tylko Kogoś innego. Ten Ktoś nie jest widzialny, ale jest!) 



● Jaki konkretny cel ma działalność katolickiego misjonarza? – (wskazywanie na Pana 

Jezusa). 

● Na co zwraca szczególną uwagę ten misjonarz? – (Misjonarz na misjach nie może być bez 

Pana Jezusa, który zawsze jest obecny w sakramentach. Dzięki Komunii św., nawet chwile 

samotności, nie są samotne, bo z Panem Jezusem).  

● Do czego zachęca o. Marian Żelazek?  – (Wspiąć się na górę. Im wyższy szczyt tym 

piękniejsze krajobrazy). Podobnie mówił św. Jan Paweł II ,,Wymagajcie od siebie choćby 

inni od was nie wymagali” 

● W ostatnim zdaniu o. Marian mówi o szczęściu. Kto wg o. Mariana może czuć się 

szczęśliwy? (Ten kogo stać na poświęcenia; tego wymaga każda wspinaczka, nawet na małe 

szczyty).  

Naśladowanie Pana Jezusa w codziennym noszeniu krzyża (obowiązków, 

poświęcenia, odrzucania pociągających pokus i okazji do grzechu) jest źródłem 

prawdziwego szczęścia.  

 

Każdy ochrzczony na mocy przyjęcia sakramentu (chrztu się tego) jest powołany do 

dawania świadectwa swojej przynależności do Pana Jezusa. W codziennym życiu dzieje się 

to przez naśladowanie Pana Jezusa. Z drugiej strony Pan Jezus pomaga każdemu kto chce 

go naśladować. Przykładem jest o. Marian pracujący do końca życia na misjach w Indii.  

 

Prezentacja multimedialna z komentarzami O. Marian glosi PJ. (Poszczególne slajdy mogą 

czytać uczniowie) 

 

3 Slajd: 

Bóg ma swoją miarę czasu i przyszłość do Niego należy – zapisał o. Marian. Pan Jezus nie 

lubi nudy. Każdy kto odpowie na Jego zaproszenie pójdź za mną, nie będzie się nudził. Tak 

było w życiu o. Mariana Żelazka. 

 

4 Slajd: 

Pan Jezus stawia różne osoby na drodze misjonarza, także te które nie wierzą w Niego ale 

mocno poszukują Pana Boga. Przykładem jest hinduistyczny najwyższy kapłan świątyni 

Dżagannatha – Pana Wszechświata. 

 

5 Slajd: 

W Puri znajduje sie jedno z najważniejszych miejsc hindusów – świątynia Pana 

Wszechświata (Dżagannathy – dżagan, tzn. "świat" a nath, to "pan") Codziennie 

pielgrzymuje tam około 10 000 ludzi z całych Indii. 

 



(Wybrany uczeń czyta myśl o. Mariana)  

Mają mnóstwo bogów, ale żaden z nich nie kocha. Nie znają Boga kochającego                        

– o Marian nie tylko świadczył o Kimś innym – Panu Jezusie, ale przede wszystkim ukazywał 

własnym przykładem życia, że Bóg jest miłością. 

 

6 Slajd: 

Dzięki ofiarności ludzi dobrych, o. Marian mógł budować różne budynki aby służyły ludziom 

wśród których pracował.  

 

7 Slajd: 

Indie to bardzo duży kraj. W Indiach jest kilka stref klimatycznych. Rośnie tam nie tylko 

herbata indyjska, ale także owoce spotykane w innych częściach świata. 

 

8, 9 Slajd: 

Dzieci, które mają rodziców chorych na bardzo ciężką chorobę trąd, są zdrowe i potrzebują 

opieki. O. Marian zorganizował dla nich szkołę i internat ... 

10 Slajd: 

Niedaleko od hinduskiej świątyni Pana Wszechświata, za pozwoleniem władz o. Marian 

zbudował Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – jak 

mówił: Pani Wszechświata. 

 

11 Slajd: 

Miejsce spotkania z Jezusem we własnym sercu wymaga miejsca wyciszenia i modlitwy. 

Bez tego można żyć jakby Boga nie było. 

 

Slajd 12: 

Ludzie go bardzo pokochali i nazywali Ojciec. O. Marian wierzył i żył słowami Ewangelii 

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili 

(zob. Mt 25,40) 

 

Slajd 13: 

Na obrzeżach Puri zorganizował kolonie trędowatych. Jego misja polegała na niesieniu 

pomocy i przywróceniu godności trędowatym. Przebywali tam ludzie wykluczeni ze 

społeczeństwa, gdyż trąd jest uważany za chorobę nieuleczalna, a nawet za przekleństwo. 

 

 

 



Slajd 14: 

Pan Jezus nigdy nie zostawia tych którzy Go kochają.  

 

Slajd 15: 

Dobroć jest w nas, tylko trzeba ją odkryć – mawiał o. Marian. I do tego zachęcał każdego, 

bo to jest droga która prowadzi do szczęścia. 

 

Część końcowa 

Podsumowanie i notatka do zeszytu: (przykładowe) 

● Czy mogę być misjonarzem tam gdzie żyję? –  swobodne wypowiedzi.  

● Jakie warunki wg o. Mariana trzeba spełniać, by być misjonarzem Pana Jezusa?  

Reprezentowanie Pana Jezusa – (przykładowe wypowiedzi uczniów - dawanie świadectwa 

o swojej przynależności do Pana Jezusa. Czynimy to wtenczas, gdy Go naśladujemy).  

● Co jest konieczne w naśladowaniu Pana Jezusa? – (rozmowa z Nim w codziennej 

modlitwie  i przyjmowanie Go w sakramentach. Poza tym nie wolno bać się trudu 

wspinania się na różne szczyty jakie pojawią się w naszym życiu). 

● Co jeszcze was zaciekawiło z prezentacji?  

 

 Notatka do zeszytu: 

Na mocy przyjęcia sakramentu świętego jesteśmy powołani do dawania świadectwa 

swojej przynależności do Pana Jezusa. W codziennym życiu dzieje się to przez 

naśladowanie Pana Jezusa, który szczególnie wspiera i pomaga każdemu kto chce za Nim 

kroczyć każdego dnia.  

 

 

 


