
Propozycja lekcji religii z wykorzystaniem flmu „Miłość bez granic”

o życiu i działalności o. Mariana Żelazka SVD

Konspekt dla klas 1-3 szkoły podstawowej

„Nie jest trudno być dobrym”

Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

• przekaz najważniejszych wiadomości o o. Marianie Żelazku svd

• ukazanie pomocy potrzebującym jako realizacji nauki Jezusa.

Treści – wymagania szczegółowe. Uczeń:

• po lekcji podaje najważniejsze wiadomości o o. Marianie Żelazku;

• poprawnie recytuje z pamięci moto o. Mariana: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy 

tylko chcieć”;

• swoimi słowami opowiada fragment Mt 25, 31.34-40;

• podaje przykłady pomocy potrzebującym dostosowane do jego wieku. 

Modlitwa: Ojcze nasz 

Wprowadzenie

W nawiązaniu do modlitwy katecheta przypomina, że skoro wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca, 

to powinniśmy pomagać sobie wzajemnie i być dla siebie dobrzy. Zachęca uczniów do zastanowienia 

się: „Co wczoraj zrobiłem dobrego dla innego dziecka Bożego?”. Uczniowie po podniesieniu ręki 

udzielają krótkich odpowiedzi. Podsumowując wypowiedzi katecheta chwali uczniów i stwierdza, że 

„nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć” – tak często powtarzała osoba, o której dziś 

usłyszą. Uczniowie na dzisiejszej lekcji dowiedzą się, kim był o. Marian Żelazek i co dobrego zrobił w 

Indiach, gdzie pracował jako misjonarz przez 56 lat. 

Rozwinięcie

I. Odtworzenie animacji – bonus nr 1 z płyty „Miłość bez granic”

Pytania do animacji:

- kim był o. Marian Żelazek? (misjonarzem)

- w jakim kraju pracował? (w Indiach) – w miarę możliwości warto wskazać uczniom Indie na mapie 

lub globusie

- na co chorowali ludzie, którym pomagał o. Marian? (trąd)

- co dobrego zrobił o. Marian dla chorych na trąd? (zbudował szkołę, szpital, studnie);

- dlaczego o. Marian pomagał ludziom? 

II. Lektura Biblii – Mt 25, 31. 34-40

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim 

tronie pełnym chwały. Odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca 

mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;



byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".

Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? 

spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i 

przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"  A Król im 

odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili.

Analiza tekstu:

- jakie osoby potrzebują naszej pomocy? (głodni, spragnieni, przybysze…)

- kogo spotykamy w głodnych, spragnionych… chorych? (Pana Jezusa)

Krótki komentarz katechety: o. Marian Żelazek dobrze pamiętał o tych słowach Pana Jezusa i chętnie 

pomagał innym – zwłaszcza tym, którymi nikt się nie interesował. Osoby chore na trąd były 

wyganiane z domu, z wioski, nikt nie chciał mieć z nimi kontaktu. Dzieci chorych nie były posyłane do 

szkół, chociaż bardzo chciały uczyć się. Nawet osoby wyleczone miały trudności ze znalezieniem pracy

i życiem wśród zdrowych. O. Marian pomagał im wszystkim przypominając, że każdy z nich jest 

kochany przez Boga. 

III. Projekcja flmu „Miłość bez granic” – 13 min. 35 sek. - 24 min. 55sek. 

IV. Kalambury – jak możemy pomóc? 

Katecheta dzieli klasę np. na 3 drużyny wg rzędów (lub w inny sposób odpowiedni do liczebności 

klasy i warunków lokalowych). Przedstawiciele każdej drużyny za pomocą gestów wyrażają jedną z 

sytuacji, w której ktoś potrzebuje pomocy, a drużyna po odgadnięciu proponuje sposoby pomocy. 

Sytuacje do odegrania katecheta przedstawia na kartce (do niektórych sytuacji należy zaprosić więcej 

niż jednego ucznia), np.: głodny, spragniony, chory, smutny, zmarznięty, wyśmiewany, obmawiany…

Zakończenie

Katecheta stwierdza, że o. Marian Żelazek przez wszystkie lata pracy misyjnej w Indiach wypełniał 

polecenie Pana Jezusa i pomagał innym tak, jakby to sam Pan Jezus był chory, spragniony, biedny lub 

bezdomny. Ludzie wspominając tego misjonarza widzieli w nim Bożego posłańca:

Odtworzenie flmu „Miłość bez granic” – 0.15-1.45 (opinie mieszkańców Puri na temat o. Mariana)

Katecheta kończy przypomnieniem, iż każdy z nas może naśladować o. Mariana, bo jak on sam 

powtarzał – „nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć” (uczniowie powtarzają kilka razy, by

zapamiętać te słowa).

Modlitwa:

Śpiew (całej piosenki, a w przypadku młodszych klas – tylko refrenu) „Nie jest trudno być dobrym” – 

bonus nr 3 na płycie „Miłość bez granic” (tekst piosenki jest w teledysku).

Utwór dostępny jest także na stronie:

htps://www.youtube.com/watch?v=QiIsxyc8Xac (dostęp: 29.02.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=QiIsxyc8Xac


Praca domowa: zależnie do wieku i poziomu uczniów:

• ozdobienie „medali” z hasłem o. Mariana Żelazka. Uczniowie będą mieli za zadanie wręczyć 

medal komuś (np. osobie, która ich zdaniem powinna postarać się być bardziej życzliwa albo 

takiej, która zrobi dla nich coś dobrego);

• praca plastyczna ilustrująca jeden ze sposobów pomocy udzielanej przez o. Żelazka;

• ułożenie rymowanki do słów o. Żelazka – „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko 

chcieć”.
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