Temat: Odpowiedzialność fundamentem miłości.
I ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Cel ogólny: zapoznanie katechizowanych z problematyką odpowiedzialności jako
fundamentu dobra i miłości, na przykładzie życia o. Mariana Żelazka.
Cel szczegółowy:

- uczeń rozumie pojęcie odpowiedzialność
- uczeń rozumie, że odpowiedzialność wiąże się z zadaniami z niej
wypływającymi
- uczeń poznaje i pogłębia swoją wiedzę o misjach

Metody i formy pracy: burza mózgów, wykład, prezentacja multimedialna, pogadanka
Środki dydaktyczne: komputer, rzutnik, prezentacja
II PRZEBIEG KATECHEZY
→ Zajęcia rozpoczynamy modlitwą w intencji polskich misjonarzy pracujących na całym
świecie.
→ Wprowadzenie do tematu. Zapisanie tematu na tablicy.
Pogadanka wstępna:
● Co kryje się w słowach wyrzutu: „coś ty narobił?!” kierowanych do sprawcy jakiegoś
przewinienia? - ... wolne wypowiedzi
● Jak często zachowuje się winowajca? – tłumaczy się lub milczy
● Dlaczego milczy? – milczenie w takim momencie wygodne. Nie bez powodu mówi się
o tzw. „spuszczaniu na coś zasłony milczenia.”
● A czego domaga się pytający: „coś ty narobił?!” – chce by winowajca powiedział, co
zrobił, przyznał się, wziął na siebie odpowiedzialność.
Uwaga!
Czyż spowiedź św. nie jest oparta na takiej zasadzie, gdzie winowajca sam się przyznaje, że
ponosi odpowiedzialność za swój grzech? Dlatego im więcej odpowiedzialności tym
spowiedź jest bardziej owocna.

Wykład:
Tu dotykamy istoty odpowiedzialności. Jest nią odpowiedź, która wyraża się przez
słowa, czyny, gesty, zadania które się wypełnia, postawę własnego życia.
Każdego spotykają różne sytuacje codziennie, które są tez okazją do wypracowania
w sobie odpowiedzialności, za własne czyny, słowa, gesty, myśli i plany
Rozwinięcie:
Abyśmy głębiej zrozumieli czym jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ na co dzień, pójdziemy
dzisiaj śladami misjonarza o. Mariana Żelazka ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
O. Marian Żelazek, nie mówił dużo i nie napisał dużo, ale swoją postawą życia uczy
nas jak być odpowiedzialnym. Uczy nas jak ważna jest odpowiedzialność i konieczna do
prawdziwej miłości.
Urodził się przed II Wojną Światową (30 stycznia 1918) we wsi Palędzie koło
Poznania. Pochodził z bardzo licznej rodziny. Miał 7 braci i 6 sióstr plus dwoje dzieci
adoptowanych (sierot)- 18 osób.
Prezentacja multimedialna:
z komentarzem do slajdów:

odpowiedzialność

w

życiu

o

Mariana

Żelazka,

SLAJD 1
O. Marian Żelazek, był misjonarzem Zgromadzenia Słowa Bożego, popularnie
nazywanego werbistami.
Dlaczego Werbistami?
Od Łacińskiego słowa Verbo - Słowo.
W skrócie SVD, tzn. z łac. Societas Verbi Divini (Zgromadzenie Słowa Bożego)
SLAJD 2
Odpowiedzialność kojarzy nam się ze słowem ODPOWIADAĆ. Człowiek może na
różne sposoby odpowiadać na to co go w życiu spotyka.
SLAJD 3
Odpowiedzialność może być dojrzała lub niedojrzała. Brak odpowiedzialności to
owoc grzechu; ma często nieprzewidywalne konsekwencje z powodu których człowiek
cierpi.

SLAJD 4
W domu rodzinnym dzień był wypełniony obowiązkami. Sumienne wypełnianie ich
od młodzieńczych lat uczyło młodego Mariana odpowiedzialnego traktowania tego co było
mu powierzone. (w czerwonej kratce nastoletni Marian)
SLAJD 5
Odpowiedzialność to sposób odpowiadania własną postawą na to, co nas spotyka.
Jak to był u o. Mariana?
Na obowiązki w domu rodzinnym odpowiadał:
- pracowitością
- sumiennością
- zaangażowaniem
SLAJD 6
Do szkoły chodził jak wszyscy. Oprócz pilnowania ocen, angażował się w sport
i muzykę. Jak każdy miał jakieś pragnienia. Już od gimnazjum chciał zostać księdzem.
SLAJD 7
Czas szkolny przerwała II Wojna Światowa. Gdy był w seminarium, został wraz z
kolegami zabrany do obozu zagłady w Dachau (Niemcy) i Gusen (Austria). Tam spędził całą
wojnę - 5 bardzo długich lat. Większość czasu wojennego było w obozie Dachau, gdzie
każdego dnia doświadczał okrutnego znęcania się przez Niemców, szczególnie na polskich
księżach.
SLAJD 8
Jak dojrzale można odpowiedzieć na tak okrutne życie?
Tylko mądrością krzyża można odpowiedzieć na nieludzkie traktowanie przez 5 lat
obozowego życia.
SLAJD 9
Po wojnie skończył studia, przyjął święcenia kapłańskie i udał się na upragnione
misje do Indii.
SLAJD 10
W Indiach skierowano go do pracy wśród ludzi biednych i źle traktowanych przez
wyższe klasy społeczeństwa.

SLAJD 11
Na to też odpowiedział dojrzałą postawą życia.
SLAJD 12
Bez mądrości krzyża, modlitwy i sakramentów, trudno jest dojrzale odpowiedzieć na
zwykłe życie, tym bardziej na przeciwności, których każdy doświadcza w życiu.
SLAJD 13
Narzekanie i krytykanctwo to jak zaraza, która zatruwa dusze człowieka. O. Marian
nie tolerował takiej postawy u siebie i innych.
Szczególnie szanował Kościół Katolicki, największą „organizację” Bożego miłosierdzia
na Świecie.
SLAJD 14
Szczególnym wyzwaniem była misja wśród trędowatych. Zaczynając z kilkoma
środkami opatrunkowymi i dobrocią serca zbudował kolonię dla ludzi dotkniętych chorobą
trądu. A dla ich (zdrowych) dzieci zbudował szkołę i internat (SLAJD 15)
PODSUMOWANIE:
SLAJD 16
Pan Jezus zawsze przychodzi do nas w sakramentach. Jaką postawą odpowiemy na
Jego obecność? Gdy odpowiemy dojrzale, to łaska Boża będzie w naszych sercach budować
fundament konieczny dla prawdziwej miłości - a to jest odpowiedzialność. Tak było w życiu
o. Mariana Żelazka.
SLAJD 17
W życiu możemy zachowywać się odpowiedzialnie lub chować się za jedna z twarzy
nieodpowiedzialności. Ma ona wiele twarzy, którą pokazuje w zależności od sytuacji.
Nieodpowiedzialność wiąże się z brakiem dobra. Dlatego o. Marian często
powtarzał: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”.
Podsumowanie – notatka do zeszytu: (przykładowe)
Odpowiedzialność zawiera w sobie trzy elementy:
1) Wymaga żebyśmy wiedzieli co robimy.
2) Znali skutki tego co robimy.
3) Brali na siebie skutki własnego postępowania.

Te trzy elementy są fundamentem dojrzałości i miłości. Wymagają zaangażowania
i pracy nad sobą, a szczególnie współpracy z łaską Bożą, która uzdalnia wewnętrznie
człowieka do miłości i odpowiedzialności.

