KONSPEKT KATECHEZY DLA KLAS I-III NA XII DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z
KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
Temat: Podaruj nadzieję dalekiemu bratu i siostrze.

Cele ogólne:



Przedstawienie uczniom prawdy o prześladowaniach chrześcijan we współczesnym
świecie.
Kształtowanie postawy braterskiego wsparcia bliźniego i odpowiedzialności za
wspólnotę Kościoła.

Cele szczegółowe uczeń:









Wyjaśnia pojęcie wolności religijnej i prześladowania.
Wskazuje na mapie położenie Republiki Środkowoafrykańskiej.
Przedstawia życie chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej.
Wyjaśnia wezwanie Pana Jezusa do miłości bliźniego.
Omawia zdania stojące przed Stowarzyszeniem Papieskim Pomoc Kościołowi w
Potrzebie.
Wymienia sposoby pomocy prześladowanym.
Pomaga innym.
Śpiewa piosenkę „Podaj rękę swemu bratu”.

Treści





Wolność religijna w naszym kraju.
Życie chrześcijan w Republice Środkowoafrykańskiej.
Wezwanie Jezusa do miłości bliźniego.
Formy wsparcia prześladowanych.

Środki dydaktyczne:






Obrazki przedstawiające różne praktyki chrześcijańskie w naszym kraju- udział we
mszy świętej, modlitwa, udział w religii, sakramenty itp. - puzzle w kopertach.
Mapa Google – trasa z Polski do Republiki Środkowoafrykańskiej ( tablica
multimedialna lub zwykła mapa).
Prezentacja multimedialna.
Teledysk z piosenką „Podaj rękę swemu bratu”.
Karty pracy.

Metody, formy pracy


Układanie puzzli- praca w grupach, rozmowa kierowana- indywidualne odpowiedzi
uczniów, burza mózgów, analiza obrazu, oglądanie prezentacji, śpiew, wypełnianie
kart pracy, praca z mapą, modlitwa wspólnotowa, mini wykład.

Przebieg katechezy:
1. Wprowadzenie – zainteresowanie tematem
Po wykonaniu czynności wstępnych i wspólnej modlitwie katecheta rozdaje uczniom puzzle,
które układają w grupach (zał. nr 1). Ilustracje przedstawiają praktyki religijne w naszym kraju.
Katecheta w rozmowie kierowanej wyjaśnia jak wielkie mamy szczęście, gdyż każdy z nas bez
żadnych przeszkód może chodzić do kościoła na Mszę świętą, uczęszczać na religię i się
modlić.
Podczas burzy mózgów uczniowie podają przykłady praktyk religijnych – np. majówka,
pielgrzymka, I Komunia Święta, sakramenty itp.
Podsumowując, katecheta mówi, że nie wszyscy chrześcijanie na świecie mogą się tak
oficjalnie przyznawać do Pana Jezusa jak my. W niektórych krajach zabronione jest
pokazywanie swojej wiary. Takie działanie nazywa się prześladowaniem. Katecheta zadaje
uczniom pytanie: Jak inaczej możemy nazwać prześladowanie? Przewidywane odpowiedzi
uczniów: zniewolenie, zabranianie, dokuczanie, niszczenie wiary itp.
Zapis na tablicy:
PRZEŚLADOWANIE

ZABRANIANIE WIARY W PANA BOGA
ZNIEWOLENIE
NISZCZENIE WIARY
DOKUCZANIE

Rozwinięcie – Wezwanie Boże
Teraz poznamy kraj, w którym ludzie nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary, czyli są
prześladowani przez innych, złych ludzi.
Katecheta odszukuje na tablicy multimedialnej w mapach Google lub na zwykłej mapie
Republikę Środkowoafrykańską. Pokazuje jak daleko od Polski leży ten kraj.
Link:
https://www.google.com/maps/dir//Republika+%C5%9Arodkowoafryka%C5%84ska/@20.572143,14.0635622,3z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x10b8e9538d86a2b7:0xb89bc6025a5c8024!2m2!1
d20.939444!2d6.611111?hl=pl-PL

Następnie wyświetla prezentację multimedialną dotyczącą Republiki Środkowoafrykańskiej
(zał. nr 2).
Ważne jest, aby podczas prezentacji omawiać slajdy językiem dopasowanym do wieku
uczniów. Podczas podsumowania katecheta wyjaśnia, że w Republice Środkowoafrykańskiej
mimo prześladowań, chrześcijanie odważnie się bronią i pokazują swoją wiarę. Ich życie jest
bardzo ciężkie, gdyż ciągłe wojny niszczą kraj i ludzi. Niektórzy nie mają już domów i nie mają

co jeść. Dzieci muszą ciężko pracować, by przeżyć. Powodem takiej sytuacji jest zło i zazdrość.
Źli ludzie, którzy walczą o władzę w kraju, zadają ból wszystkim wokół siebie.
Kiedy Pan Jezus był tutaj na ziemi, uczył ludzi być dobrymi. Pomagał biednym, uzdrawiał
chorych, a nawet przebaczał wrogom. Czynił to wszystko, bo w sercu miał miłość do drugiego
człowieka. Kiedy odchodził do nieba, pozostawił każdemu z nas ważne zadanie: kochać
bliźniego swego jak siebie samego, czyli pomagać sobie nawzajem i dbać o to, żeby ludzie byli
szczęśliwi. Być Chrystusowym, czyli chrześcijaninem, to znaczy zawsze Go naśladować.
Katecheta zadaje uczniom pytanie: W jaki sposób, jako jeszcze małe dzieci, możecie pomóc
krzywdzonym i prześladowanym? Przewidywane odpowiedzi: modlić się za nich, zbierać
fundusze na pomoc, wysłać żywność, pojechać tam, modlić się za misjonarzy itp.
Każdy z nas, może stać się POMOCNĄ DŁONIĄ czyniącą dobro i dać nadzieję innemu
człowiekowi na lepsze, szczęśliwe życie.

Zakończenie
Nauka piosenki Podaj rękę swemu bratu – podkład i tekst
https://www.youtube.com/watch?v=zXBXFJJNYg4,
z wokalem https://www.youtube.com/watch?v=kpGwma3p8VM.
Po śpiewie uczniowie otrzymują karty pracy zał. nr 3 i 3a. Na wyciętej dłoni przyklejają i
kolorują różne formy pomocy tj. pieniążek, złożone ręce - modlitwa, wzajemna miłość i
szacunek – serce na dłoniach. Mogą także dopisać lub dorysować sposoby pomagania, które
wymieniały podczas katechezy.
Zadanie domowe
Pochwal się rodzinie wykonaną dzisiaj pracą plastyczną i opowiedz wszystkim jak żyją
chrześcijanie w Republice Środkowoafrykańskiej. Pomyślcie wspólnie, w jaki sposób możecie
im pomóc?
Modlitwa – Piosenka „Podaj rękę ……”.
Materiały dodatkowe dla katechety:
https://www.radiomaryja.pl/informacje/rsa-czeka-na-pomoc/
https://panorama.tvp.pl/13884413/dramat-w-afryce
https://slideplayer.pl/slide/2931617/

Załącznik nr 3 Załącznik

Załącznik nr 3a

„Miłuj bliźniego swego
jak siebie samego”

Załącznik nr 1- obrazki należy pociąć w puzzle

Załącznik nr 1- obrazki należy pociąć w puzzle

Załącznik nr 1- obrazki należy pociąć w puzzle

*

Liczba ludności - ponad 5 mln
Chrześcijanie stanowią największą grupę – ok. 74 %
Muzułmanie - ponad 13%

*
Ustanowiona w 2016 r. Konstytucja gwarantuje mieszkańcom
Republiki Śodkowoafrykańskiej, swobodne praktykowanie swojej
wiary np. uczestniczenie we mszy świętej
czy wspólną modlitwę

*
Dzieci mogą uczyć się
religii.
Obchodzone są święta
chrześcijańskie:
Wielki Piątek, Wielkanoc,
Wniebowzięcie NMP,
Wszystkich Świętych i
Boże Narodzenie.
Są to święta państwowe.

W kraju od wielu lat trwa konflikt. Ludzie
walczą między sobą i się zabijają. Dzieci nie
mogą chodzić do szkoły i muszą ciężko
pracować w rolnictwie, górnictwie,
utrzymaniu dróg i kopalniach uranu.

*

*
Bardzo wielu ludzi nie umie pisać i czytać.
Bieda i brak środków do życia dotyka wszystkich.
Z powodu konfliktu prawie milion osób
zostało zmuszonych do ucieczki.

*
Republika Środkowej
Afryki to najbiedniejszy
i najmniej bezpieczny
kraj afrykański.
Chrześcijanie są
przezywani, bici
i wyrzucani z kościołów.
Nie mogą się modlić.
Wśród mieszkańców
szerzą się kradzieże,
prześladowania i choroby.
Prześladowania
przybierają wiele form,
ich źródłem zazwyczaj
jest nienawiść.

*

Ludzie wygnani z własnych domów pukają
do drzwi klasztorów i parafii, by znaleźć
schronienie, żywność, ubranie i lekarstwa.

*
Pan Jezus wzywa nas do miłowania i pomocy
potrzebującym.
Miłujcie bliźniego swego jak siebie samego –
powiedział.
Miłowanie bliźniego, to konkretna pomoc
prześladowanym np. modlitwa, zbiórka funduszy,
wysłanie żywności i leków, to pomoc duchowa
i materialna

*
Papieskie Stowarzyszenie
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
zajmuje się pomocą materialną
i duszpasterską
chrześcijanom na całym świecie.

*
W naszych kościołach Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie,
również organizuje akcje charytatywne i duszpasterskie.
Każdy z nas, może podać potrzebującym pomocną dłoń, poprzez
modlitwę, ofiarowanie pieniędzy do puszki, wysłanie sms lub zbiórkę
darów.

Razem możemy
podarować nadzieję!

*
Panie Jezu z miłości do braci i sióstr w Afryce
prosimy Cię,
miej ich w swojej opiece.
Spraw, aby ustały prześladowania
Pomóż zakończyć kłótnie, daj pokój, dobrobyt
i siłę w wyznawaniu wiary chrześcijańskiej.

