Propozycja lekcji religii z wykorzystaniem filmu „Miłość bez granic”
o życiu i działalności o. Mariana Żelazka SVD

Klasy 7-8 szkoły podstawowej
„O. Marian Żelazek svd – świadek Boga”
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
●
●

zapoznanie z życiem i działalnością misyjną Sługi Bożego o. Mariana Żelazka;
uświadomienie potrzeby potwierdzania tożsamości chrześcijańskiej konkretnymi czynami.

Treści – wymagania szczegółowe. Uczeń:
●
●
●
●

wymienia najważniejsze fakty z życia o. Mariana Żelazka svd;
opowiada o działalności misyjnej o. Mariana w Indiach;
po obejrzeniu fragmentów filmu „Miłość bez granic” przytacza fragmenty biblijne, których
wypełnienie odnalazł w życiu o. Żelazka;
inspirując się działalnością o. Żelazka podaje przykłady potwierdzania wiary konkretnymi
czynami miłosierdzia.

Modlitwa:przed nauką
Wprowadzenie:
Odczytanie lub wyświetlenie słów Pawła VI i krótka dyskusja na temat ich słuszności:

Katecheta podaje zasadę udziału w dyskusji, np. wypowiedzi jednym zdaniem, budowane wg
schematu: zgadzam się z papieżem, ponieważ… lub: nie zgadzam się z papieżem, ponieważ….
Pod koniec dyskusji katecheta prosi o podanie przykładów osób, które mogą być przykładem
potwierdzającym słowa papieża. O ile uczniowie nie wymienią o. Mariana Żelazka, katecheta na
koniec wyjaśnia, że podczas lekcji poznają osobę, która doskonale obrazuje stwierdzenie – o.
Mariana Żelazka, misjonarza werbistę, który przez 56 lat życia w Indiach każdego dnia świadczył o
Bogu i Jego miłości niosąc pomoc chorym na trąd, pogardzanym przez społeczeństwo i
odrzuconym nawet przez najbliższych.
Rozwinięcie:
Jako wprowadzenie do filmu katecheta cytuje słowa o. Mariana: „Pytają mnie nieraz Hindusi: „Co
cię skłania do pracy w wiosce trędowatych?”. Odpowiedź jest jedna – słowa Pana Jezusa:
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili. A także mój los, gorszy
niż trędowatego: pięć lat w obozach w Dachau i Gusen. Jest za co dziękować Panu Bogu, że mnie
przeprowadził przez piekło obozowe i z niego wyprowadził”. (https://www.marianzelazek.werbisci.pl
dostęp: 29.01.2020).

Emisja: 3 min. 34 sek. – 10 min. 35 sek. (uwaga – od 8 min. 45 sek. do ok. 10 min. są nagrania
niewłaściwe dla wrażliwych uczniów – oczyszczanie trędowatym ran na dotkniętych trądem
kończynach. Fragmenty te można pominąć).
Emisja 17.25-27.35
- Alternatywne tytuły – na podstawie obejrzanych fragmentów, uczniowie proponują własne tytuły
dla filmu.
- Detektywi biblijni – uczniowie proponują cytaty biblijne, których przesłanie o. Marian realizował w
swoim życiu. W razie trudności z wykonaniem zadania, katecheta zapisuje na tablicy sigla, a
uczniowie odszukują fragmenty w egzemplarzach Pisma Świętego/ w Biblii on-line, np.:
Mt 25,40 - "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili".
Łk 6,36 – „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”
A także np.: Ga 6,2; J 14,14; Mt 5,14; Mt 5,7; Mt 5, 42; Mt 6, 20; Mt 7, 7; Mk 10, 44; J 13,35; Rz 12,
10 lub inne wybrane przez katechetę.

Zakończenie:
Praca w parach – wywiad - uczniowie otrzymują wypowiedzi postaci z filmu, wybierają dowolnych
pięć wypowiedzi i układają do nich pytania tak, by całość przypominała wywiad (wypowiedzi do
skopiowania na końcu konspektu).
O. Marian Żelazek jest Sługą Bożym, czyli trwa proces zmierzający do ogłoszenia go
błogosławionym Kościoła katolickiego (beatyfikacji). Proces ten rozpoczął się 8 grudnia 2019 – w
Parafii Wszystkich Świętych w Chludowie (archidiecezja poznańska, miejsce urodzenia o. Mariana
Żelazka).
Modlitwa:Modlitwa o łaskę beatyfikacji
Święty, w Trójcy Jedyny Boże. Uwielbiamy Cię i dziękujemy za życie, kapłaństwo i służbę misyjną
Sługi Bożego o. Mariana Żelazka. Oddając swoje życie w posłudze najbiedniejszym oraz
podejmując dialog miłości ze wszystkimi, stał się Twoim wiernym świadkiem wobec tych, wśród
których żył i pracował. Za jego przyczyną prosimy Cię, Panie, o szczególną łaskę… (np.
dostrzegania Twojego oblicza w potrzebujących i niesienia im pomocy), abyśmy z wdzięcznością
mogli Cię wielbić i błogosławić całym naszym życiem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Praca domowa:do wyboru:
1. Na podstawie dostępnych źródeł zapisz w zeszycie krótką notatkę nt. o. Mariana Żelazka
svd;
2. Nawiązując do wiadomości o życiu o. Mariana Żelazka i jego pracy w Indiach, zinterpretuj
refren hymnu Karunalaya:
O Panie, już nic nie chcę w moim życiu
Gdy Ty jesteś w pobliżu.
Daj ból, daj radość – u mnie wszystko będzie to samo
Gdy Ty jesteś w pobliżu.
3. Przygotuj prezentację multimedialną na temat: „O. Marian Żelazek – świadek Boga”.
Możesz skorzystać m.in. z materiałów zamieszczonych na stronie
https://www.marianzelazek.werbisci.pl(dostęp 29.01.2020).
4. Wykonaj międzyprzedmiotowy projekt zespołowy poświęcony działalności misyjnej o.
Żelazka.
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