Katecheza misyjna
Temat: W dniu I Komunii Świętej otrzymujemy „prezenty” od Ducha
Świętego
I. ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

1. Cele – wymagania ogólne:
Uświadomienie prawdy, że Jezus obecny w Komunii św. udziela wielu łask
– darów od Ducha Świętego. Dzielenie się z innymi jest przejawem miłości
Boga i bliźniego.
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
Wiedza:
– uczeń wymienia uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała
– uczeń wie, że Jezus wzywa do dawania świadectwa i posyła do bliźnich
– uczeń wie, że Jezus obdarza darami – „prezentami” od Ducha Świętego
– uczeń zna ideę braterstwa misyjnego, tzw. MOST-u.
Umiejętności:
– uczeń opowiada o idei „Dzieci komunijne dzieciom misji”
– uczeń daje świadectwo wiary, dzieląc się z innymi i pełniąc dobre uczynki (czyniąc wspólnie coś dobrego dla drugiego człowieka).
3. Metody i techniki
Rozmowa kierowana z elementami pogadanki, praca w grupach – puzzle,
śpiew.
4. Środki dydaktyczne
Pismo Święte, figurka Matki Bożej, mapa świata lub globus, pudełko-prezent, kolorowe napisy, ilustracje dzieci z różnych kontynentów, koperty
misyjne, nagrania piosenek.
II. PRZEBIEG KATECHEZY

1. Czynności wstępne
Przygotowanie zeszytów, pomocy, sprawdzenie listy obecności, wyciszenie
klasy.
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2. Modlitwa
Na dzisiejszej katechezie dowiemy się, jakimi „prezentami” obdarza nas
Duch Święty i w jaki sposób przygotowuje nas do bycia misjonarzami bez
opuszczania kraju. Prośmy Go zatem, byśmy z tej lekcji zapamiętali to co
najważniejsze i potrafili tę wiedzę dobrze wykorzystać.
Wzywam Cię, Duchu, przyjdź!
Czekam wciąż, byś dotknął nas!
Wołam Cię, Panie, przyjdź!
Jezu, Zbawco, do dzieci Twych.
Ref.: Jak spragniona ziemia rosy dusza ma,
tylko Ty możesz wypełnić serca głód, serca głód.
lub modlitwa Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…
3. Nawiązanie do poprzedniej katechezy
– Jakie są uczynki miłosierdzia względem ciała?
– A jak brzmią uczynki miłosierdzia względem duszy?
Spróbujcie je omówić.
4. Sytuacja egzystencjalna
Katecheta wyświetla spot z dziećmi z ogniska misyjnego w Łęcznej (adres
do pobrania spotu: https://www.youtube.com/watch?v=7P8m9Joy93Q).
Następnie rozmawia z uczniami na ten temat:
– Czego się dowiedzieliście ze spotu?
– Jak możecie wspierać misje?
– Czy któreś z was zna jakiegoś misjonarza? A może ktoś z was wspiera
już misje?
Rozmowę kończy odczytaniem fragmentu Pisma Świętego, który mówi
o ostatnim nakazie Pana Jezusa:
„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy
Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.»” (Mt 28,16-20).
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Pan Jezus posyła nas do ludzi, którzy Go jeszcze nie poznali. Pragnie,
byśmy byli Jego misjonarzami. To niezwykle ważne zadanie, które można
wypełnić tylko z pomocą Ducha Świętego.
1. Wyjaśnienie głównych prawd
Katecheta razem z uczniami przypina magnesami do tablicy mapę świata
z ilustracjami dzieci z poszczególnych kontynentów oraz symbol Ducha Świętego
i kolorowe napisy: MISJE, MISJONARZ, AZJA, AFRYKA, AMERYKA,
OCEANIA Z AUSTRALIĄ, EUROPA (nazwy kontynentów w kolorze żółtym,
zielonym, czerwonym, niebieskim, białym). Podczas tej czynności opowiada:
Za kilka dni po raz pierwszy przyjmiecie do swoich serc Pana Jezusa.
Będzie to jeden z najpiękniejszych dni w waszym życiu. Wiele dzieci na
świecie nie miało jeszcze takiego szczęścia i nawet nie wiedzą nic o Panu
Jezusie. Miliony z nich cierpią głód i chorują z niedożywienia. Wiele musi
ciężko pracować, żeby przeżyć. A jeszcze inne zmuszane są do walk z bronią
w ręku. Poprzez Ducha Świętego Pan Jezus posyła do nich misjonarzy. Na
pięciu kontynentach, w 99. krajach świata, pracuje ponad 2 tys. polskich
kapłanów, braci i sióstr zakonnych oraz osób świeckich. Mówią o Bogu,
który kocha wszystkich ludzi. Budują wspólnotę i służą lokalnej społeczności
poprzez edukację, służbę zdrowia i działania charytatywne (opieka nad chorymi, sierotami, ludźmi starszymi i odrzuconymi). Niedawno Ojciec Święty
Franciszek przypominał nam, że za misje jesteśmy wszyscy odpowiedzialni
od chwili chrztu. Powiedział też, że nikt nie jest tak biedny, by nie mógł dać
tego, co ma, ale wcześniej jeszcze tego, kim jest.
A kto jest głównym sprawcą misji? Oczywiście Duch Święty. To On
uzdalnia nas do bycia misjonarzami wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdzie
mieszkamy, gdzie się bawimy, gdzie chodzimy do szkoły. Dodaje nam zapału
do pokonywania wszelkich trudności i obdarza nas łaskami.
2. Zastosowanie życiowe
Na pewno wszyscy lubicie upominki. Ja także je lubię. A czy wiecie, jakie
prezenty daje nam Duch Święty?
Katecheta pokazuje dzieciom ozdobne pudełko.
Najważniejszym dla nas darem jest Pan Jezus w Komunii św. On pragnie,
aby każdy z nas dzielił się Nim z braćmi i siostrami w krajach misyjnych. Ale
jak to zrobić? Podzielimy się teraz na cztery grupy, a każda grupa wybierze
swojego przedstawiciela, który wylosuje z pudełka kopertę z „prezentem”. Po
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jej otwarciu przeczytajcie, jaki prezent otrzymaliście od Ducha Świętego. Na
koniec, na podłodze, ułożymy puzzle według kolejności.

M ODLITWA

codzienny dar modlitwy za misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych

O FIARA

dar z cierpienia i radości ofiarowanych Panu Jezusowi za misje

S ŁUŻBA

dar spełniania dobrych uczynków

T WÓRCZOŚĆ

dar przygotowanego przedstawienia misyjnego, różańca misyjnego,
drogi krzyżowej, kolędników misyjnych, kiermaszu

Duch Święty daje nam „prezenty”, dzięki którym możemy być świadkami
wiary. To nasza droga do świętości. Jesteśmy uczniami Pana Jezusa, Jego
misjonarzami w swoich środowiskach, kiedy modlimy się za innych, ofiarujemy za nich swoje cierpienia, służymy im i jesteśmy dla nich twórczy.
W pudełku jest jeszcze jeden prezent – mała kopertka z obrazkiem.
Wyjmijcie ją. W misyjnym dniu Białego Tygodnia, jak widzieliście w spocie, podczas Mszy św. będziecie się modlić za dzieci i misjonarzy w krajach
misyjnych. W tym dniu w tych kopertkach przyniesiecie ofiarę materialną,
którą zechcecie podzielić się z potrzebującymi rówieśnikami z misji. Te dary
są całkowicie dobrowolne. Modlitwa i ofiara materialna to najpiękniejsze
„prezenty” dla najbardziej potrzebujących dzieci świata. Papież Franciszek na
spotkaniu z młodzieżą powiedział: Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania
lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym.
Niech każdy z was pomyśli w swym sercu: wielu ludzi mnie potrzebuje.
3. Modlitwa śródlekcyjna
Piosenka: Posyłam was na pracę bez nagrody lub Hymn PDMD.
4. Podsumowanie
Duch Święty daje nam moc do dzielenia się wiarą. Przychodzi do nas
ze swoimi „prezentami” i razem z Maryją prowadzi do potrzebujących.
Uzdalnia nas do Modlitwy, Ofiary, Służby i Twórczości. A Najświętsza
Maryja Panna, Pierwsza Misjonarka, jest dla nas najwspanialszym wzorem.
5. Praca domowa
Przemyślę, czy chcę i na ile mogę podzielić się swoimi oszczędnościami
z rówieśnikami w krajach misyjnych.
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5. Modlitwa
Modlitwa za misjonarzy
Maryjo, Matko Chrystusa i nasza Matko,
spójrz łaskawie na misjonarki i misjonarzy,
którzy na wszystkich kontynentach głoszą
Ewangelię Jezusa tym, którzy jej nie znają.
Proś Boga za nimi, aby wierni swemu powołaniu
gorliwie pracowali nad zbawieniem tych,
do których zostali posłani. Bądź z nimi w trudach
i cierpieniach, radościach i smutkach.
Wspieraj ich mądrą radą, gdy przeżywają
wątpliwości i niepewność.
Napełniaj ich serca radością,
jak napełniłaś nią serce swej krewnej Elżbiety,
kiedy odwiedziłaś ją, by jej pomagać. Amen.
Maryjo, Królowo misjonarzy – módl się za nami!
III. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Piosenka: „Wzywam Cię, Duchu, przyjdź”
https://www.youtube.com/watch?v=7K3bqodszZY
Spot https://www.youtube.com/watch?v=7P8m9Joy93Q
Kalendarz misyjny 2019, Wyd. PDM: ilustracje dzieci z różnych kontynentów lub Kalendarz misyjny, wyd. PDM: Mapa świata z ilustracjami dzieci.
Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 21.10. 2018 r.,
w: „Misje Dzisiaj” nr 5, 2018, s. 4; tamże plakat Niedziela Misyjna „Pełni
Ducha i posłani” (www.missio.org.pl)
Piosenka: „Posyłam was na pracę bez nagrody”
https://www.youtube.com/watch?v=xu6jgipzmeU
Kopertki misyjne z obrazkiem przygotowane przez PDMD, sklepik www.
missio.org.pl
Obrazek Matka Boża Królowa Afryki, www.misjonarzeafryki.org
Modlitwa za misjonarzy Dzieło Pomocy „Ad Gentes” www.adgentes.misje.pl
Oprac. Elżbieta Czarnota, archidiecezja lubelska
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