
Propozycja lekcji religii z wykorzystaniem flmu „Miłość bez granic”

o życiu i działalności o. Mariana Żelazka SVD

Konspekt dla szkół ponadpodstawowych

„Dłużnik Bożej miłości”

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• przybliżenie osoby i dzieła o. Mariana Żelazka svd;

• ukazanie wartości zawierzenia Bogu na przykładzie o. Mariana Żelazka.

Treści – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• po obejrzeniu fragmentów flmu „Miłość bez granic” wyjaśnia, dlaczego o. Mariana Żelazka 

można nazwać „dłużnikiem Bożej miłości”;

• opowiada o dziełach miłosierdzia podejmowanych przez o. Żelazka w Indiach;

• uzasadnia słuszność określeń nadawanych o. Żelazkowi przez bohaterów flmu „Miłość bez 

granic”;

• wylicza cechy o. Mariana charakteryzujące go jako chrześcijanina wypełniającego Bożą 

naukę. 

Modlitwa: Ps 13,4-6

Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże!

Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,

by mój wróg nie mówił: «Zwyciężyłem go»,

niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję.

Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu;

niech się cieszy me serce z Twojej pomocy,

chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.

Wprowadzenie:

Katecheta może wyświetlić powyższy tekst, by uczniowie jeszcze raz mogli uwagą spojrzeć na jego 

treść. 

Burza mózgów – jakie postaci np. z historii, literatury mogą być przykładem ufności Bogu i ocalenia, o 

jakim była mowa w Psalmie? 

Jeśli wśród postaci nie pojawi się o. Marian Żelazek, katecheta pyta, kto z uczniów słyszał o nim? (ew.

co wiedzą o o. Żelazku?), po czym wyjaśnia, że na dzisiejszej lekcji dowiedzą się więcej o tym 

misjonarzu, którego życie w Indiach i pełna troski działalność na rzecz potrzebujących była 

spłaceniem długu wdzięczności i poczuciem obowiązku zastąpienia współbraci o. Mariana, którzy 

zginęli w obozie koncentracyjnym.  

Rozwinięcie:

Emisja flmu: 1 min. 47 sek. – 6 min. 22 sek. 

Katecheta odczytuje ponownie słowa o. Mariana: „Jeśli Bóg da, że kiedyś wyjdę z tego piekła na 

ziemi, to będę robił wszystko, by dawać chleb głodnym, uśmierzyć ludzki ból i cierpienie, głosić Dobrą

Nowinę”. Dopowiada, że odzyskana wolność stała się dla o. Mariana szansą, by odmienić ludzkie 

życie.



Lektura Biblii -  Ga 5, 1a.13-18.22. 

Wypisanie na tablicy (ew. i w zeszytach) Ga 5.1a oraz owoców życia wg Ducha. 

Emisja flmu – 13.35-27.35

Rozmowa kierowana – w jaki sposób owoce życia wg Ducha wyrażały się w życiu i działalności o. 

Żelazka? Podsumowując katecheta stwierdza, że o. Marian swoim życiem spłacił dług wobec Boga za 

ocalenie go w czasie wojny i wyświetla słowa misjonarza – 12 min. 40 sek.:

„Najważniejsze to nigdy nie zostawić bez pomocy żadnej osoby, która stanie na mojej drodze”. 

Zakończenie:

Katecheta poleca uczniom z uwagą wysłuchać wspomnień mieszkańców Puri o o. Żelazku i wypisać 

określenia, jakich użyli mówiąc o nim.

Emisja flmu – od 0.15  do 1 min. 46 sek.

Uczniowie po tej części flmu wypowiadają zapamiętane określenia, można zapisać je na tablicy/w 

zeszytach, np. „jak Mesjasz”, „jak żyjący Bóg”, „żył, by kochać i przywracać godność dzieci Bożych”, 

„posłany przez Boga zwiastun braterstwa i pokoju między ludźmi”, „miłośnik prawdy”, „Boże światło 

świeciło przez niego”, „mówił z taką miłością, że nas przemieniał”, „kochał ludzi, szanował ich pozycję

społeczną i religię”, „wspaniały człowiek”. 

Modlitwa: bonus nr 2 z płyty – modlitwa o. Mariana Żelazka

(utwór dostępny jest też w sieci: htps://www.youtube.com/watch?v=CZOiSFLLLtk (dostęp 

29.01.2020).

Tekst: 

1. Goniąc swe szczęście odszedłem od Ciebie

i błąkam się po bezdrożach.

Choć świeci księżyc, tak ciemna noc,

I gwiazdy bezsilne i zorza.

Ref. Gdy błądzę w mroku i spadam w ciemność

Już wiem, że starczy za wszystko

Twoja Panie jasna obecność

I Twoja czuła bliskość.

Puste naczynie mojego serca

Napełnij sobą obfcie.

Jak dobry deszcz na suchą ziemię

Śmierć przemieniając w życie.

2. Niczego więcej już mi nie trzeba,

Bądź tylko proszę przy mnie.

Daj ból lub radość cokolwiek zechcesz,

Co dasz od Ciebie przyjmę.

Ref. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZOiSFLLLtk


Praca domowa: (do wyboru) 

1. Wyjaśnij, dlaczego o. Mariana Żelazka można nazwać „dłużnikiem Bożej miłości”.

2. Przygotuj argumenty potwierdzające, że o. Marian Żelazek trafł do Indii „jak dobry deszcz na 

suchą ziemię, śmierć przemieniając w życie”.

3. Odszukaj w Internecie informacje o dziełach o. Żelazka i ich dzisiejszym funkcjonowaniu. 

Zredaguj artykuł do szkolnej gazetki/na szkolną stronę na temat trądu na świecie i inicjatyw 

podejmowanych na rzecz chorych. 
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